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1: Εἰ ΘΧχθιηΐθ ἅππΠῸ 1885 ΡὈΓΙΠΥΠΙΠῚ Πι1Π1Ὶ8 ΟΡΘΓΙΒ. νο πΠθη Ρὰ- 
ὈΠΙΟΙ ΤυΓΙ5 ἴδοϊ, ΡΓΟΡΟΒΙΠΙΠΊ ΠΪΠῚ ογαΐ, 510 ΠΠΘΠῚ ὈΓΟΧΙΠΉΪ 8ΠηΠ|1 οἵ αἰΐθ- 

ΓαΠῚ ἴπ Ιπς6ΠῈ βδἄθγθ. Αἴσιθ οπηηΐα 46 πὶ ραγαΐα δγαηΐ, [ἴα τἰ ᾿ἱπθπηΐθ 

ΔΏΠΟ 1887 ςοτίο ῥγοαϊϑϑεΐῖ, ἢϊϑί δ 8118 ῥγΓὸ ΓΠΌΊΠΟΓΘ ΠΠ60 ἀἰβίγαοϊιβ 

[αΐϑϑεοπη. Αἀργορίηηπδηΐθ ΘηΪπΠῚ πδΐϑ]1 ϑϑοογα οἵ! ΠΠΙΠα Δ ΘΙ ΠΊΟ ΘΘΙΊΙ 

Ὁ. Ν. ΓΤ Εον5 ΧΙ, ΒΙΡΙΠοἴμθοδα Ναίςσαπαα ϑογίρίογιπη (ΟΠ αρί πη ἴπΓα 

ΘχΊϑε παν, ῬΘΓΡΙΪΟΓΙΠῚ ΡΘΓΠΘ ΟρΡΡΟΓΙΠΙΙΠῚ ἴογα 51 [δι ι5{15ϑ΄π|ὰ 1114 ος- 

σαϑίοπθ 51ΠΡ611}}} ϑογρίογεβ βρεοιπηθη 8]1]ποὰ ΓΟΓαΠΊ, απᾶα οἶνα ἀοςοίγ Πα5 

ϑίνε [Ππ|{θγὰ8 δίνε ΠΟΙ ΠΟΓΕῈ5 δγίαϑ βρθοΐαγεπί, Ἔχ εἰπβάθμ ΒΙΡ]οἴμοςοδα {π6- 
ΒΔΈΓΙ5. ΘΓ ΠῚ, ἴδηΐο [ΠῚ 6 ΓΑΓΊΙΠῚ 50] ΘΠ ΑΓΙΠΊΠ]Π16 ρδίγοπο αἵ οχί Πηίο σα] Τογί, 
Πα ΟἸΠῚ ἴοΐπ5 ΟΥΡῚ5 Οδίμοι οὶ ἀοΠΑΓΙ5, νοὶ ΟΡΒΘ ΠΕ, ΔοΠ86., ἃς 

ΔΙΓΠΟΓΙΒ [ΘΠ ΠΊΟΠΙΠΠῚ ἜΧΠΙΡογοηΐ. Ῥαγργαίαπ) ΤΠ], σας οἵ οἰ ΓΙ 551Π|15 

800115., ΡΕγααα ᾿πουηάτπ) σαοΙΠ{ ΠυΠπΠΒΟΘΠΊΟΟΙ σΟΠ51|1π|ΠῚ: νΘΓΠῚ 5[δίΠη 
ῬΟΙΒΡΟΧΙ, υἱ οἰ 46Π0 ΟὈΓΘΠΊρΘγαγεπι, ἰγαρτηθηίογιπη ΘΔ]! σογιιπ) ΡῈ] 1ςοα- 

ἘΟΠΟΠ ΡΑΓΙΠΊΡΟΓ 6586 ἀιΠγεηάδιη. Εἰθηϊπη, [1σοΐ οἵ ἤΠᾶθο 5110 δ ΠἸ546ΠῚ 

Ῥοπές!5. αὐιϑρίς 5 εὐἀδηΐιγ, Παπαά ἰαπΊθη οχ ΒΙΡΙΠ}οἴπεοα Ναίίσαπα ρῥτο- 

γεη!πηΐ, οχ 4πᾶ, τ ϑ ΓΙ ρίογι ΠῚ σΟΠ51Π1ΠῚ [ογοθαΐ, 5ΡΘΟΙ ΠΠ1Π15. ΔΓΡΈΠΊΘΠ- 
ἴὰΠῈ| ΡΓΟ Οσοαϑίοηθ ΘΟ Πα ΙΠῚ [ογοΐ. [αητι6 ἱΠΊΡΓΌϑϑίοπθ Ππΐπ|8 γΟ ΙΓ ΠΙ5 

αὐγαρία,, δηϊπηαπη ΔΡΡΙΙοαΪ δα οα!Π ΠΟ ΠποπῚ Ρραγαπ8ΠΊ οοαϊοῖ5. ἀγαθοὶ ὰ- 
ςαπί ΧΙΝ. τὸ διὰ τεσσάρων Εὐαγγέλιον Ταίίδη! σομηρ]ΘοΐεπΠ5. Οὐδ 

Δ βοϊαίΐα,, εἴ [ηἸτ|0 ᾿γαρίθγ Δ ΠΠη1 νυϊραΐα, δα (ορίϊοςα γϑαϊαπη [δε] ; 
οἵ ἸΙσεΐῖ πηθη8 οϑϑεΐ, ραγίοπη [ΌΧΙ 18Π0 {018 πηδηααΐαπι), τ ΔΠΊ1ΟΙ5. ΠΊΟ- 

ΓΟΠῚ ΟΓΟΓΟΙΊ, ἴα π| οάογο, αἴβία!! ἰαηθη Πιοιβαιο, τὖ γο! πὰ οπηηΐα, 

απδθ ἴπΠ Μιιϑθο Βογρίαηο 8. (οηργερδίίοη!β ἄς Ῥγοραραηάα ΕἸΔ46. 4556Γ- 

γαπίυγ ϑδῃ! σα ἰγασπηοηία Δ οίογ5 1 οϑίαΠΊΘΠΪ, 1Π ὉΠῚΠῚ ΠΟΠΊρἰΘοΐογογ, 

Β΄ πη] 4116 ΡΌΡΙΙΟΙ [ΠΓΙ5. ἴδσογοπη. Α΄ ΓΟΠῚ ἀοςοί8. νἹΓΙΒ. ΠΟ ἰπργαίαπη ΠῚ6 
[θοίθθ86 οχ Πος ΠῚ νἱάθογ ροϑθ6 σοη!οογο, σΠποα ἴα νοΥβί ΟΠ 18. Π1ΠΤῚΒ 
ΘαΠίαΐσας Απέαα! Εοράογίβ ᾿Πᾳο] 6 ΠῚ 1Π ἘΠ ΘΓΘΌΠ ΡοΓροηάογο, δἴσχια ΡοΓ 

δ ᾿ς. 

Εν ᾿ 

όδῳυ 
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᾿ρϑ8πι νϑηογαπάδπι ΓΙΧΧ ν]γα θπ) ἱπίθγργοίαϊἝ.οπ  ΠΊ γοοῖ 18. δοϑίπηαγα Ρὸ- 
τογιηΐ. ΟὉποά τἰῪ πη ΠῚ [οϑἴι:ΠπΊ ἀρραγθαΐ, Δ] {18 Ροίθη 118 οϑΐ ΘΟΓΠΊΟ. 

ΠΠ. Ῥεπθθ ΟΠΊΠ658 δοῖαβ. Ποβίγαθ 58 ΠΙΌΓΘΒ ΟΥ ΠἰσῸ85. σογίιπΔ Θχρ] ογαΐαπη- 

46 οϑῖ, ὀρ βίο απη Ῥβειάο- Αὐίβίθαθ, χὰ νουϑίομίβ ϑαρίπαρ πα ̓ πίθγργ- 

[ππῈ οτρο ἀδβογι Β᾽{πγ, αποδα οἰΓΟΙΠΊβία 188. 1Π 115. 58 16Π0 σπαθ ρου ποπί 
δα τοῦγιπὶ δαϊπποία [Π|ΡῚ ἤΠιδ6 παγγαΐα (6 ἰοραίΐοπθ ἃ Ῥμιδάοῖρῃο Ιογο- 
ΒΟΙΥ ΠΩ ΠῚ ΠΊΪ588, (6. ᾿Πίβγργθί ΠῚ ΠΙΠΊΘγΟ, ὧ(6 ἀποθιι5 οἵ βερίπασ πα αἴθ- 
Ῥι15, 41Ὸ5 1ΠΠ1 σοΠΒΙΠΊρβιβϑοηΐ ἴῃ δἀογπαηάα ΠἰὈΓΟΓΙΙΠῚ ΒΔΟΓΟΓΙΙΠῚ ΨΘΓΒΙΟΠΘ, 
ἀθαιθ 50] 6 πΊη1 Δαργοβαίίοπο ἃ βδεθγάοί θυ. εἴ ροραϊο Τπάδϊοο οἰάοπὶ ἴα- 
οἵα, Ποῖίαπι ϑρΡΡοΒι[ἈΠΊΠΖΙ8. 6586. 4). Ηΐϊης ὈΠΑΠΙΠῚΪ [δ γΠΊΘ. σΟΠΒΘηΒ. 85- 

ΒΟΓΪΌΓ, ΓΘσΘ ΠῚ ΠΊΟΒΑΙ 8 ΠΊ 561 Ῥρηϊαϊθιομιπη, ἰπϑερσαπί Πεπηεῖγίο Ῥμᾶ- 
Ιεγθο, ΑἸοχαηάγίαθ ΡῈ αἰϊχιοίῖ πάθος σγαθοθ ἰγαπϑ]αΐαπη βϑ γταρο Ρίο- 

Ιοπηαθο ῬἈῃΠδάθιρμο δη. απΐθ ἢγ. 2δ6 δ), οοἴθγοθαιιθ Πργοβ βθαθθηί- 

τι Το πηρογίριιβ ἀν ΟΥΓΒΙΒ7 18 δ ΐογι 115 νΌΓΒΟΒ. 1586, [ἴα ἴατηθη, τξ ΟΠ ΠΠη 

ΠΡΟτοστπλ σγάθοα [πἰογργοίαιίο βαθοιο δηΐα ΟΠ γιϑιπιὶ ϑοοσπάο Ὡρβοϊαΐα 
[πογιῖ. ΟἸαργορίογ παπιο πηϊγαγὶ ἀθθοῖ 81 πιαχίτημπι ἱπίθγοθάαϊ ἀἰβογί πιο πὶ 
ἰπΐργ ΠΡΓΟΓΙΙΠῚ γογϑίοηθβ. ΒΘηΐϊαίθιοτΠῚ Θηἷπη σγαθοιτη, αἴ ΗΙΘΓΟΠΥΤΏΙΙΒ 

Ργοπίθίαγ 6), ΠπΠιαρὶβ σα πὶ σθίθγοβ οΠῚ ΠΘΌΓΑΙΟΒ ΘΧΘΠΊΡΙ ΑΓΒ. ΘΟΠΡΤΊΙΘΓΘ 
ΠΟΠΊΪΠΟΠῚ ἰαΐοῖ: ῥῬγοχίπγθ δοοθαάπηϊΐ [10ΓῚ Πἰβίογιοὶ, χυδπγνβ ΠΟΠ Θαπηάοτη 

ΠαοΙΤἀΐἴθ πὶ οΙοραητ απΊηιιθ ρμγαθβθίογαηϊ; ἱπιὸ ἀθ {{ τῖ5 Ἀθραπὶ ἰαϊθπα πὴ 

οϑῖ, 605 ΠΛ ΠῚ αἰδίαγο ἃΡ Ποῦγαϊοο [οηΐθ, ρ᾽πγάσιιθ αΡ Αἰθχαπαγίπο 

ἱπίοθγργοΐς οἷβ δῖα πιῖϑ8β86. Οποά πγαϊῖο πιαρῖβ ἀθ Εἰ γὶβ Ῥγορμοῖιοῖβ δϑὲ 
αἰβγπιαηάτιη; ἱπῖθγ “Ὸ5 ᾿ϑαίαθ ἀππὶ ἴῃ Ποῦγαθο γοϊαΐ παῖ α δα 500}- 
τηΐα ἰδγίαγ, ἴῃ σγᾶθοο ρϑαθϑίγίβ οπηηΐπο ἀρραγοῖ. [Θγοπηαϑ γΌγῸ ΠΟῚ 80- 

[ὰπῈ ΡΙΌΓα ἴῃ νογϑίοηθ πη ϑιῖ, 86 ναι οἰ ηίογαπ) οταἀϊποπὶ σαοααθ αἴνογ- 
ΒΠῚ ἃ ἴοχίι ΡΓΙΠΊΙσΘ ΠΟ ἀϑϑαπηρϑὶῖ 4). θη ἰθ 15. ἰΐοπὶ ἱπίθγργοϊαο ἴδπη 

Ραγιπὶ Ποργαίοαθ νογιϊαῖ! γοϑροπάοί, υὖ Εὐοο!οϑῖα ἰᾷπῈ ἃ ὈΓίβοῖβ [ΘΠ ΡΟΓΙ 5 

4) « Ἐρίβϑίοϊατῃ (Αὐἰβῖθαθ) γανογὰ 8 41]- 

[ογὰ ΠῚ ΘῈ ΡΡροβιτατη] 18 6556, ΠΟ ποη ἰῃ- 

ὙΘηΙοῖαΓ 4] ποροῖ» ΟΟτΠΟΙΥ ἤπίγοάποῖο 

ἧπ Ψ Τ᾽. ᾿ἰδγὸς δαςγοδ. ῬΑΥ5118,), 1885. 

ΣΡ ὍΣ Ιν 

δ) « Αὐβίθατῃ οἵ ἰοβθρῃαπι οἵ οπγηθιη 

ΒΟ ΠοΪδπῦ ἀαθοσαὰπιη αυϊηηαθ ταπίιηι ἰ1- 

ὈτῸ5. Μογϑὶβ ἃ ϑορίυαριηΐα τγαμϑ᾽αῖοβ ἃ8- 

Β6ΙΘΓΘ». [τὰ ΗἸΘΓΟ ΠΥ. 5 ἴῃ ΕΖοςοῇ. ὁ, χ8: 

τι, 12. δὲ 4110]. 

ο) Ηϊδτοην. Οναθοί. ποῦν. ἱπ Οθπθ5. 

ῬΡας. Μιροθ Τό 9, δι. 082: 

αἡ « Μυϊζὰ πυϊυβηιοάϊ (ομν558) δηὶ- 

ΠΥ ΥΓ Π1158 οἴϊὰπὶ ἴῃ Ἰογθπνα, ἴθ 400 

τηᾶσηδη γατὶοϊ ποσὰ ἱπνθηϊα!8 ἴτᾶπ5- 

Ροβιοπθπὶ οἵ πιπταῖϊίοπθπη » Οτσοποβ, 
Ἐρίξι. αὦ Αὐγίσαπμηι, 4. Μίῖρῃς, Τ 11, 

Ρ. 56. Ιάδην ορϑβογγανὶς ΗἩϊογουντηὰβ. 8οτὶ- 
ὈφηΒ: « Ἰογουγῖαθ ογαάϊηθηὶ Πα] ΟΥᾺ πὶ οΥ- 
τοῦθ σοηίαβαπιλ ταὰϊτα]θ, θᾶ ἀδβαῃζ, 

οΧχ ΠοΌτγαρὶβ οπτϊθα5 ἀϊσοββδὶ οἵ οςουιρίονϊ, 

αἴ πον πὶ οχ νϑῖουὶ νου] ΡΙῸ ΤΟΥ- 

ταρῖο ἴαμα ἰαϊδαῖο Ῥγορβοῖαπι τοῆφὰβ » 
Οονιπθηπὶ. ἴθ ἴορθι. Μῖρῃθ, Ῥαϊτοϊος. 

[μ«τ. Τ΄ 24») Ρ. ὅδο. 



ΣΕ ὑπ 

ἜΜ δ, Ὗ.Υ οι ἔοι εν. Κ΄} ΘῈ ΨΦΊΒΥ, ΟὟ Με Ἃ ἘΕΡΑΚΟΣΎΚ ΤῊ ἌΡΝ ἘΝ τὶς Ἡνδονο ον μα γ λα τος ' ΟΥ̓ δ, 
“4 

Υ ᾿ κ( Ἢ 

ΑἾΩ, 

Ἐν ἢ 5 

ΤΠοοίοιίοπίβ νογβϑίοποπι 1] σα ρϑείτπογιε. Εἰχοίριταγ ἘΖοο ΠΟ 15 Ποῦ, ποι, 
ἱπίογργοῖθηη ΠΑΘΙΙΟΓΟΠῚ ΠδοῖμΠῚ 6586. οἵ ἴρ86. Η]ΘΓΟΠΥΤΠΛ5. Ὡ556 ΠΕ ΠΠ|Γ 4). 
[πίογ ΠΠ᾿Ὀγοβ βαρ πίία 5. νΌγϑίο Ῥγον ΓΙ ΟΓΠῚ ἰδιιἀαῖπιγ, σαρρα πᾶς, οχ- 
σορ 5. οπηβϑί οηῖθιι8 αὶ! Ρυβάαπι, εἴ χαογιιπηάδπη 56 ΠίΘ ΠΕ ΔΓΙΙΠῚ 51 ΒΕ {πί|ο- 
πἰρα5, ῬΓαθ οδίογίβ ΠΟΡΓΆΘΙΙΠῚ ῬΓΟΒ51115 βοαιαίιγ. Νόη ἰάθη αἰ Πγπηαγα [ἀ8 
εϑὲ 48 Ῥβαὶπιογιπ οἵ Εἰς! οϑἰαϑίαθ ΠΠΌΓΙ5, ΠΠΟΓΙΠῚ [ΓΔ ΠΒ] Δ[ΟΠ15. ΔποΐοΟΓΟΒ, 
ἀππηὶ οχ τππᾶ ραγία ἰαχίι8 ΡΥΥΠΊΙ ΘΠ ΒΘΠΒΙ1ΠῚ ΡΑΓΙΠῚ ΓΟΒΡΟΧΙ556. νἹ ΔΘ ΠΠΙΓ, 
ΟΧ αἰΐογα [ἴᾳ 56 ΓΥ 1} τηοάο ΠΟΡΓαΐς 5 [Π{{Ὸ Ὶ5. ̓ΠΠαογθηΐ, τ γΘΥΒΙΟΠ6ΠΊ ἴοΧία 

Ιοπρα ορϑευγίογομῃ οϊδοογιηΐ. Οὐ τἀ πάθπη αἰ σοπγι5, αὖ 81105 Ομ απ}, (6 

ΕΠ Όγοὸ ἸοΌΐ, « στ], τἴ γε ΓΟ 15 πἴδγ 85. ἩΙΘΓΟΠΥΠΊΪ δ), 51 θα, δα 511} δϑίθγι8. 15 

ααἀαϊία βαηΐ, 5:1 ΓΓΑΧΘΟΓΙ5, ΡΔΓ5 Πηαχίπγα ν ΟΠ] ΠΠγΪΠ15 ἀοίγαποδαγ » Μαϊία 

6ΠΙΠΊ, 50 πηρσίέ ΟΥΙΡΘη685, ἰῃ πΊραϊο ἰοΐο [ἰγο ἴορ ἀρὰ ποργαθοβ γὸ- 
Ρογιππΐαγ, σΖπᾶ6 ἴῃ ΘΧΘΠΊρ γί ριι5 Ποϑίγιβ ἀθϑι ἀθγαπίῃγ » ο). ϑ6α ἀθ πος 

ΠΟΌγῸ ἤιβίπιβ 1πΐγα γϑοιγγεΐ ϑαγπΊο. 

ΕΧχ Πυοσυβηιιθ Ὀγθυ τοῦ Παγγαίί5. σΟηβθΪπΓ, ΑἸΘΧΘΠαΓΙΠ8 ΠῚ ὙΘΓΒΙΟΠΘΠῚ 
ΠΟῚ 80 ἸΠῸ διιοΐογα πθαπα ἃ Ρ]ΌΓΙΡιΙ5. 51Π|1] σΟ]]Θοἴ15. οἵ ᾿Πἴογ 86. Ὁ [8115 
ΘΟΠ51115 δαἀογηδίαπη [π||586., υἱ σοπίδπαϊξ Ῥβϑιάο- Αγβίθαβ ; 86 ςῖ5. ΘΗΪΠῚ 

ταπΐα αἰνογϑίίαβ ἱπίθγργοία πα! σοπογίβ ΠΕΠΙπιοάθ ἰπ 1114 ΔηΙ πη ἀνογίογοιγ. 
Νεαιο ογθα! 0116 οϑί, [ρΡ58Π1, 51 ΒῈΓΠΊΟ 511 46 ογηπίριιβ {Π0γῖ5, ΒΌΠΊΠΊΟ Ρ]διι58 
Τὰ Πατδπη ΔΓΟΠΕΙΥΡΟ ΟΟΠβΟΠδηΐθΠΊ ἃ βϑοθγαοίι5 οἵ ππηίγεγϑο ροραΐο [π- 
ἀδίοο δἰθχαπαγιπο δχοθρίβθπη ἤιΐββθ, οΠΠῚ πηα]τα σοπίίποαΐ, Ζιαθ οαπὶ Π6- 
Ὀγαίοα νογίζαϊε Ππηϊπίπιθ οοηνεπίππί. Ηΐπς [αΐθπάτπι) οϑῖ ΡΙαγοβ ἃς Ποη 
Θἰα546ΠῈ δεΐαξίβ ᾿ρϑίτι5 διιοΐογοβ Ὁχϑί 556, {αὶ {χία βιιαπ) σαίΐβαια ἱπάο- 
ἰεπῈ, δία 8, τε ΠΠρΡΟγιΙπῚ ἂς ἀοοίΓί Παγιῖπὴ σΟΠἀΠΠΟΠ 65, ΡΓΟροβίτ1ΠῈ 5:6 ὲ ρα 
Θοπίθοογίηΐ 4). ἰπάθ Ἐχρ!!ςδηΐγ παδοάαπ) ἰηίογργοίθιϊομθϑ πο 8815 δά- 
ΟὈΓαΐαθ, 466 8]1670Π|τ15 1Π [ΠΡ γί5 ἀοργομοηάυπέιγ: Παπά ρϑῖοδο οπηΐβϑίο- 
Π65. ΨΕΙ ΠηΠΔΙΟΠ68 ΘΑΓΙΠῚ ΡΓΔΘΒΘΓΕΠῚ ΙΟΟἸΠΙΟΠιπῚ, απιᾶς ἴγοροβ οἵ δη- 
ΤΠΓΟΡΟΠΊΟΓΡΗΪ!5Πη05 νῈ] δηϊΠγορορδίῃίϑπηοβ σοητ ποηΐ, πος ποη δἀαϊϊατηθηΐα 
γ6] “αογιπγάδπη γὙΘΓΡΟΓΙΙΠῚ ΟΧΡ ἰσαίίοποβ, Ζπδα ΔΙ σδ᾽ οσοαγγαηΐ. ΕΧ Πος 
δαΐο πη ΤΠ ΠΙΠῚΘ σΟΠΒΘΟΙΠΙΓ, δἰ οχαηἀγίποβ ἱπίθγργείοβ ἤιί556 ἰπΠ 646 165 δαΐ 
ῬΓῸ δγθιγίο νεγίίϑϑδα ΠΠΌγΟῸ5 ϑθοῦοβ. ἨοπΊπ65 ογαηΐ: [Ργὸ5 ἀπ ΠΟ Πἰοτος 

4) Ῥταεῖ. τη ΕΖεςῇ. 

δ) Ῥταοί. 

Βερτάθο. 

6) ἴπ οἴϊ, ορίϑί. δὰ Αἰπσαπαμη. 

τοι ρου 5. ΡΓῸ 518 οὐϊ54τ6 ἰπ4ο0]6 οἵ 
ΠΟΠ511Π10 Ραγίθβ 5101 δβϑίρῃαίαβ ροζαρθῃ- 
[Πἢ, ἃ ν6ΙῸ οΥδοι] στα αν: ΠΟΙ ΠῚ 56ῃ- 

51, τὰπ|Δ αἀάφηάο, [πὶ ἀρφίγαποηάο, τ Π 

10 {(ταηϑαῖ. 01: ΙοΡ εχ 

4) ἘΤΙάοτς 5. ΕἼοΙ 4 ποη 5αῖ5 τσεςΐθ, 

αὐ τη: νἱάσίαγ, 46 νογϑίοης ΑἸθχαηάγιπα 

Ἰοφυΐταγ, οαπὶ αἷΐ : « Ορὰβ ἀν γβουΠη 
ἱπίοτρτοίατη, ἀϊγεσβίβ, υὐ οἸραίθι]ς οϑῖ, 

Ρτανα ἱπίογργοίαιίοηθ ορϑοιγαηο, 418ΠῈ 

Ἰοηρίϑϑίπηθ ἃρογσγανῖ.». Ογίροπὶς Ποχα- 

»ίογμηι χμαθ διμρογϑδηπί, Οχοηϊ!, 1875. 
Ρτοϊορ. ςἀρ. νι. 



τ ὙὙΠῚ΄,...-ἡ 

ΡΓδᾶΘ πηδηΐιι5. ΠΑΡΟΡαηΐ : ΟΠΊΠΙΡΙΙ5. ἴδγηγο δαιχῚ 118, σας δά αἰγίαβααρ Π|π- 
δῖα 6 80 6 Π1ΙΔΠ} Δα ΡΙβοθ Π8ΠῈ 811η1 Προ ϑϑαγία, Ζδθ 6 ἤῖιης ΠΟΡῚ5 ὈγΓδθβῖο 
ϑ1ηΐ, (ΘϑΕ {πο ητιγ: ἰηΐογ Ποηηΐη65. νἱνοραηΐ, αὶ Δ] Γ ἂς πΠὸ5. ΡΒ οβο- 

ΡΒΙοΙ5. δῖνθ {Πθο]ορ οῖβ ΓΙ ΠΟΙΡ 5. ἱπη ΠῚ ογαηῖ; ΠΪΓιΠῚ ογροὸ ποιηϊηΐ γἱ- 
ἀογὶ ἀοροῖ 851 οἵ 51 Ποπηΐηοθ ἈΠ] Πιπηαηὶ Ραβϑὶ βἰπί. Αἴχιθ πος οϑὲ 
αιοα 5. ΗΙΘΓΟΠΥΠΊΙ5, ΨΘΓΒΙΟΠΪ5. 5186. ἀοίΓαοίογοθ γί! ]ογο νοΪθη8, ΠΟΠ 
8616] αἰῇγπγαῖ. 815 ψιδηᾶο αἰΐ: « ΤΟΠρτιηῚ οϑὲ γονόίνογθ, σαδηΐα ϑορίαα- 

δίηΐα 46 8510 δάαίάογιηΐ, ιδηΐα αἰ ΠΊΙΒαγιηΐ, απᾶθ ἴῃ ΘΧΘΠΊΡΙ Αγ θ5. Επ- 
οἰοβίαθ οὔ} 58. αϑίεγιβοίβαις ἀἰβι ποῖα ϑαπΐ » 4); ν8] χαδηάο βογ δῖ: « Νε- 
4116 6ΠΙΠῚ ἢ6γῖ ροΐοϑί, υὖ χσιοθ ΡΙ γα ᾿ΠίθγπΊ 815886. ΡΟυβροχογιηΐ, ΠΟΠ 6085- 

(6ΠῈ οἴϊαπι ἴῃ “ΕΠ υΙβ8 ΠῚ ΘΓΓαβθ6 [αΐθαηϊιγ » δ); δαΐ ἰαπάθπη οαπῃ 86- 
ΠΙΟΓΙΙΠῚ ἀρΘΠαΪ ΓΑΙΙΟΠΘ ΠῚ ἜΧρ σαη8, αἴοῖτ: « ΓΠΡΙοΠΊη]π6 βδογαΐαπη αἰ αϊα 

ΘΟΓΙΡίαγα ἰοϑίαϊαγ 46 Ῥαΐγο, ΕἼΠΟ οἵ ϑριγίτα ϑαηςοῖο, δαΐ 16 Γ ἱπίογργοϊδτι 

ΒΠΙ δ ΟΠΊΠΪΠΟ ἰδοιθγιπί, τἰ οἵ ΓΘΟῚ ϑβαϊβίαςσογθηϊ, οἵ ἀγοαπαπι ΠΟΙ 

ΠΟη αἰϊγι!ρσαγθηΐ.... {Π| Ιπΐογργοῖδι! ϑηΐ αηῖο δαἀνθηΐαπη (ΟἾγίβίῖ, εἴ, 

αιοά ποϑοϊθραηΐ, ἀπ 115 ργοϊα!ογιιηΐ ϑθηΐθπῖΠ5.» 6). ΗΙΒ. Δ] Π|57π|ὸ νΟΓΡΙ5, 

ΌΡιιβ 5. Ποοΐοῦ Ορτβ 51πΠῚ σοπίγα δανογβαγίοβ ἀθίθπα!, τηϊηϊπηα ϑερίαα- 

σἰηΐα [ηϊογργοῖθθ νυ !}ΓᾺΠΡΟγάγο ᾿πίθηαϊῖ, 56 οβίθηθγα οοηδίαγ, ΘΟΓΕΙΠῚ γοῖ- 
ΒΙΟΠΘΠ, πίροΐθ Ὁ ἱπΠίθγργοιθιιβ ΠῸη δπΐοπὶ ἃ γαῖ δαἀογπηδΐατη, [ἴα 

ΟὈΒθααΪο οἵ νϑηθγαίίοηθ αἰσ πα ΠῚ 6888 γοτποπἄδπη, τ ΠΟῚ ΓΟΡΓΟΌΘΠΓΟΓ 
4186. Νεαιθ ἱπϑΌρογ Ραΐαγιὶ ἀεροῖ 5. ΗΙΘγοηυτηιπιὶ ΟΠηΠ68 ἀοἰδοϊαβ, σ105 
ἴῃ νεΐογὶ ϑθπίογη ἰγαηϑ᾽αἴίοηθ ἀθργεμθηαιῖ, ᾿ρ5815 ᾿πίθγργοιθιιβ {γα 115856. 
ΕἸἾδηΪΠῚ οδιΐο αηἰπηδάνογίς 5. Ποοΐογ, εἴ « [ϑγοπηῖαθ ογάϊΐϊποπι, τ ΒΌΡτγα 

ΓΟΙ ΠΠγ115, ΠΠΡΓΔΓΙΟΓΙΙΠῚ ΘΓΓΟΓΘ σΟΠ ἢ ιβιπη» ((ὐοπηπηοηΐ. [π᾿ ἰ6γ.), δὲ « χοινὴν 

»,ΟῸ ἰοοὶς οἱ ἱοηιρογίδιιδ, οἱ ργο νοἰιπίαίο Ξογίρίογηι σογγερίαμι θα ἴο- 
Ἐ611 6556.» 4). ΕΛ 88η6, ἤδγὶ ποη ροΐαϊζ, χαὶπ ἰη ααϊπροηϊογαπι ἴογο 

ΔΗΠΟΓΙΙΠῚ (ΘΟ ΓΒ 5ΟΓΙΡΑΓΙΙΠῚ οϑβοϊταπῖία οἵ ἀπάδοία τηα]ΐα τηθπάα ἱπάαοο- 
γοηΐ ἰῃ ἴοϊ γουβίοηἶβ ΘΧΘΠΊρ σία, παρ ροβῖ Ενδηρθ!! ργαθαϊσαϊοπομη 
Ζιδπ πηαχίπηθ ΠΊᾺΠΡΙςαΐα ογαηΐῖ. Ηος οπἰΠῚ ΠῸΠ 80] πὶ ΘΓΌΪΓαΓ Χ γογ- 

5. ΗἸΘΓΟΠΥΠῚΪ ΒΈΡΘΓΙΙ5 γο αἴ οἵ χ γοὶ παῖπγα, νϑγαπη οἰϊαπιὶ ΟΧ θᾶ, αυδπὶ 

Οτίρεπθϑ ἀβργεμεηαϊίζ, ᾿βοϊοπτπλ ναγίοϊαϊο ἴῃ ΘΧοπηρ γί θα8. ἴὰης δχϑίδῃ- 
Εἰρυ8. « Νοη πιὲ ἰαΐοῖ, ἱπααϊζ, ῥγίπιο ἴοοο χιοα ἰῃ αἰϊψαϊδιιβ. ὀχοπιρὶα- 

τίριι μαροίαγ: Εγαί νὶγ φιϊάσαηι; 564 ἴῃ ΘΧΘρ αι θ8, απο οπηθησᾶ- 

τίογα ΡῬγοβρανίπηαβ, τὰ Παροῖαγ: γαΐ »νὴρ ππιι5.» 6). 

α) Ἐρ. 57. 11. δά Ῥαιηγαςῃ. Μίρηθε, οοηῖγα Βαϊ.) 
Ἅ; δὲ Ὀ..57}7., αὐ Ἐρῖϑβι. τοῦ, 2. δὰ ϑαπῃίαμαι οἵ ἔτο- 

δ) Ῥγαβῖ. ἴῃ τγϑηβ]αῖ. ἰρτὶ ἴον οχ μθῦγ. τοίδιῃ. Μίρῃθ, Τ᾿ 22, Ρ. 8357. 

6) Ῥτοϊορ. ἴῃ Ῥϑηΐαϊ. (ον, ἴδηι τι, Ε) οι. ἰὼ 1. δρ. 1, 1. 



τὰ ᾽ ὦ» 

ΠΠ. ϑῖνε ἰβρίζαγ ᾿πϊογργοίιμηγ ἱπηρογιτα πὶ ργιἀθηίία, 5'γο ΠΠὈΓΔΓΙΟΓΙΙΠῚ 

ἰπϑοίτἰα οἵ απάδοία, πᾶθς νοπογαπάα {γαηβ] αἴο, σαπη ΔΡΟΒΙΟΙΪ! οἱ Ῥαΐγεβ 

ΡοΓ τοῖ βαθουα ἴαητ! [δοθγιιηΐῖ, ργοσθάθηΐο [οηρογο Δ ἀγοΠοίγρο ΠοΡγαῖοο 

ΠΟῸΠ ΡᾶΓαΠῚ ἀθο!Πανογαΐῖ, ἰΐα αὖ (6 οπ15. ρυγίαία Ἂς ἰηϊορτίαϊς δηχίο 
οϑϑθηΐ αηΐπτο ΕἰοοΙοϑίαο Ἀθοΐογοϑ. [πίογ 105 πλ Ππ ΟΥΙσ 6 Π65, 48] « ἴδη- 
[ΠῚ ΟἸΓαπῚ ας ΟΠΠΠΙρο ΠΕ ΠΊ, νογρα ϑπηΐ ΕὔΙ56 011 (ὐΔοβαγθη515 4), [πη αἰϊ- 

γἱπῖ5. ϑογρίαγίβ ρουβογιΐαηα 5. Δα ΠΡ ραΐ,, αὖ ΠοΡγαίοαηγ οἴ!απ [{Πρι18ΠῚ 

ἀϊαϊςογίς, οἵ δαϊμθηΐσοβ ΟΡ ΠΓΑΓΙΙΠῚ ΠΠΌΓΟῸΒ ΠΟΡΓαΐο 8. ϑογιρίοβ {Π|6Γ8. 

4αϊ ἀρτιὰ ᾿πάδθοβ παρεηΐαγ, 5101 σοπηραγανογίτ : 8] ογιιπὶ χαοαι 48] ργᾶο- 

ἴ6Γ ϑερίπαρίηΐα ἱπίθγργοΐθθ βᾶογαθ ϑουρίσγαβ ἰπΐθγργείδί ϑιιηΐ, θα! ΠΟ Π68 

Ρεγγεϑισανογιῖ: ΠΟΠΠΉ]185 ἀθηίσιια ᾿πίογργοίδιοπθθ ἃ {Γ{Π|8. 1ΠΠ8. οἵ να]- 
δαῖι5 Ασυηαα 501Π|ποΐ ἃς ΘΥΓΏΠΊΔΟΗΙ οἵ ᾿ΓΗΘΟΘΟΙΟΠΙ5. ἀΐγογβαϑ γθρθγογίξ». 

ΗΙΒ οπηπίριι8 ΠΟ] ]Θοἴ5 8. ΠΐΘΓ 868. σΟΠΊρΡγαῖί5, σα! ἀπ π16 αἸΒΟΓΙ ΠΊΙΠ15. οϑϑοΐ 
ἱπίογ 685 δηϊπηδανογίθηβ, ΠΊΔΠ11ΠῚ ΠΊΘΙΟ8ΠΊ δΔαπΊον 86] ΘΕ ΠΙΟΓΙΠῚ ἰγϑη5- 

Ιαἰίοπεπι γοβίδτιγαπάδπι. « Εἴ Παθς χα!άθπη αἴςο, [ἴὰ Ιρ586 Αἀδπηδηί5., 
ΠΟη απο ργὰβ ἀβϑία ΓΘΟΙΒ6 ΠῚ ΒΟΓΙΪΑΓΙ ΘΟΓΙΡΙΙΓα5. 786 ρα [πάδθο8 

ΒΠί, {ΠΠ᾿5Π7116 ΟἸΠῚ ΟΠΠΠΙΡιΙ5 ΠΟΒίΓΙΒ ΘΟΠΊΡΔΓΑΓΘ, 86 νΙ΄ογ χα [Πΐργ 688 
511 ἀἰβογί πη η15. ΗΟ. ΘΠΙΠῚ ΠΥ ΠΟΥ, ΠΙΒῚ ΔΓΓΟΡΘΠ5 αἸοῖι οϑῖ, ῥγὸ υἹγι]] 

[δοῖπη5, (ΟΠ]δ 15 πηαρηα ΟαΓα ἱπίεθγ 886. θα ΠΠἸΟΠΙΡιΙ5. οἵ οὔϑογνυῖ5 ΘΑΓΙΙΠῚ 

αἸΠ γα ΠΕ 15, 1[1ὰ ἰαίηθη τι Δ] 18 ηΐο Ρ]115 [Δ ΡΟΓΙΒ. ἱπηροπάογίπγιβ ΤΙ ΧΧ τη- 

[ογργεΐδίοηι, π6 σα Δ] ΓΘΓΙΠτ1ΠῚ Πα ΠσΕΓΟ ν]ΘΓΟΠΊΙΓ [πη ΕΟ] οϑῖαθ σ86 

510 σοο]ο ϑπΐ » δ). Οτπδθ αὖ τγθοΐθ [πί6}Πραπίαγ, ργαθϑίαϊς [1ογιπὶ Επι- 

ΒΘ ΙΠΠῚ ΔΙΩγΟ., 41 ἰΟΟῸ 5ΠΡΘΓΙΙΙ5 ΠΊΘΠΊΟΓαΙΟ [ἴᾳ ρογριῖ : « Ηδ8 ἰβιταΓ 

ΟΙΉΠΕΒ ᾿Πίογργείδίοηθθ ΟἿ [Π ΠΠῚῚΠῚ ΟΟΓΡΙΙ5. ΠΟΙ] ορ βϑεῖ (Ογίρθπ65), εἴ 

ΡΟΓ σογία οοἷα ἃς ΠΊΘΠΊΡΓα αἰ βιΠΧΙϑϑαΐ, οἵ 5101 ἰπγ] 6 ΠῚ α γΓοσίοπθ ορρο- 
5Π556Γ, ΠΠᾺ ΟἸΠῚ Ρ50 ΠΕΡΓΑΙοΟ ἰοχίι, ΗΘΧΑΡΙΟστΠῚ ΠΟΡῚ5. ἜΧΟΠΊΡΙ ἀγα γο- 

Π|4υ » 6). 564. οἸαγίιι ἩΙΘΓΟΠΥΠΊΙ5: « ΟΥΙΒΘΠ65, ἰρ886. δἷΐ, πο 501ΠΠῚ 

ΘΧΟΙΊΡΙ ἀγία σΟΠΊΡΟΒΌΪ “πδίπογ βα! ΠΟΠτΠῚ, 6 Γορίοπα βίησια νεῦρα ἀ6- 
ΒΟΓΙΡΘΠ5, υἷ τ|Π|15 αἰἰβθοηί 6 η5 ϑ5ἴας1ΠΊ σοίογβ ἱπίογ 56. σοπβοη 6 ΠΕΡι15. δΓ- 

συδίαιγ; 564, ιοα ΠΊΔΙΟΓΙ5 διἀδοίαθ οϑῖ, [η οἀϊίοης ΓΧΧ ὙΠεοδοίίοπί5 

ΘΟΙΠΟΠΟΠῚ πη 861Π|, ἀϑίογιϑοῖ5. ἀοϑίρηδη8 746 ΠΊΪη115 απίς [πογαπηΐ, οἵ γίγ- 

815 4πᾶ6 1Π 5ΒΈΡΟΓγΠιΟ νἹοραηΐαΓ ἀρροβίία » 4). ΕΠ 4101: « ααῖβ. ἱρπο- 

Γαΐ οἵ σποά ἰαηίιπη [η ϑογρίαγί5. ἀἸν1η15 (Οτγίραπο5) ΠαΡιογιΐ δπα 1}, αἴ 

4) Ηΐ5ί. Εςς!. ΠΑΡ. νι, σαρ. χνυι. Μ:-ὀ ἀντιπαραθεὶς ἀλλήλαις μετοὶ καὶ αὐτῆς 

Ν᾽ Ύ, 20; 2» 552, τῆς Ἑβραίων σημειώσεως., τοὶ τῶν λε- 

δ) Ἐρίβδῖ. δὰ Αἰτγίσαπθτα, 5, Μίρπο, γομιένων ᾿Βξαπλῶν ἡμῖν ἀντίγραφα χα- 

ΠΥγ, ν, 48. ταλέλοιπεν. 

ΟἹ Ταύτας δὲ ἁπάσας ἐπὶ ταὐτὸν 4) ΡΥ ῦ, ἴη ῬΑΡΑΡ ΟΡρυ ἐκ. 
συναγάγων, διελῶν τε πρὸς κῶλον, χαὶ Ρ. 1325, 64, Μίρῃηδ. 



-- Χ -- 

οἴΐαπη Ποργαθαπι Πἰπρτιαπη ςοηΐγα δοίατί5. σοπιβιιο βιαθ ΠαϊαΓΑΠῚ ραΐδοο- .. 
τοῦ, οἵ ὀχοοριῖθ ϑοριπαρίηϊα ἱπίογργοιιθ., ἃΠ1ὰ5. σποχας οαϊοπο5. ἴπ 

ὉΠῚῚΠῚ σοηργορᾶγοῖ νο]ππηοη; ΛΑΌ Πα 50 Π|οοὲ ῬοητοΙ ργόβοῖγι, οἵ ΤΠοο-. 

ἀοιϊοηΐ5 Ἡθοηοὶ, ϑυμηπηᾶοΕ! οἰπβάομη ἀορτηατίβ. . .. Ῥγαοίογοα χαϊπίαπη. 

οἵ βοχίαπη οἵ βθρ{[Π|8Π} ΘΠ ΟΠ6 ΠῚ, “ιιαπὶ οἴΐαπη πὸθ ὧδ οἷτ5. Ὀἰοἴμθοα 
ΠΡΟ ι15.» 4). ῬόΓΓΟῸ ΟΥΑΙ ΠΘΠῚ, πὸ ἰοχίιιβ ΠΟ γαίοιβ οἵ στάθοαθ ὙΘΓΒΙΟΠ6Β. 

ἴη νοϊαπηῖπ6, απο τὰ Ἑξαπλᾷ ποπηθη {π|1{, 86. 88. δχοϊρίοθαπε, ἰάθηη 
5. Ποοῖοῦ ποθ θάοςοῖ, βογίθοπβ: « [πη χαίδιι οἵ ἴρβδα πεῦγαθα ῥγοργὶὶβ 
5ΠῚ ΟΠΑΓΔΟΐοΓΙΡι5 νογρα ἀθϑογιρία., οἵ φγαθοὶβ [{{6γ5. Τγαπηϊο ΟΧργαϑϑᾶ 

γίοῖπο; ΑΔΈΠα οἴϊαπη οἱ ϑυπηπ Δ Πιι5, ϑαρίπαρσί πα σθοσιο οἵ ΤΗροαοῖῖο 
ΒΠῚ ΟΓΟΙΠ6ΠῚ ἰεποπῖ » δ). Ῥγαθπ 5515. ἰστταγ ἀπιαρτι8 ΘΟ] ΠΠῚΠΙ5, ΠΌΔΓΙΙΠῚ 

ὉΠ ΡΓΟΡΓΙΪΒ, ἰΐαγα βγαθοῖβ ΟΠ γδοίθγιθιι5. Το χίμπΊ Πα γαθιιπη οχοριοθαηΐ, 

ςοΐεγαθ σγάθοαθ θα! Ποπ68, Ασυ]] 8 501Π1ςθΐ, ϑυπδοῃϊ, ϑεριπδοίπία ἰη- 
τογργοίαπη οἱ ΤΒοοαοιοπ5 ρδγ οΟἸ απηπᾶβ ΡΆγΆ 6185, αξ ππὸ ἰπταϊξα ἰπῖοῦ 
86. ΘΟΠΊΡΑΓΔΓΙ ροβϑθηΐ, ἴῃ ἩΘΧΑΡΙ 5. ογαηΐ αἰβροβίζαθ. Ἧς 

Μειμοάιϊιπη, αι ἴῃ Γοϑίαιγαηα ϑΘΠΙΟΓΙΠῚ γογϑίοπο ΟΥσοποβ Δα ἢϊ- 
Ῥαΐϊῖ, εἴ ἰρ58. οχριοαΐ ἴῃ πιοπιογαΐα ορίϑίοϊα δὰ Αἰτίςαπαπ. ϑαρογβααπα,. 

ΘΠ1ΠΊ « ΟὔΘΙ15, υὐ γαθοὶ νοοδηΐ, δηΐθροϑίτ5, 55 παν πγι5, αἴ ΠΟΡῚ5 ααοα 

ΘΙ ΒΠΊΟΩΙ δῖ, ἱπποΐδϑοδϊ, 510 ΓΟΓΘΊΙΠῚ ἀϑίθυβοῖβ, πὰρ ἴπ ΠΟΌγαθο ααϊ- 
ἀθπὶ δχϑίαπί, ἀρὰ πῸ5 νθγΓῸ Ποῆ ἱπνοη! πη ». Οἴδα [ιβίτι5. ἴὰ ἃ Ηϊο- 
ΓΟΠΥ͂ΠΊΟ ΟΧΡΙαΠδηΐαΓ: « Οὐἶπ5. τοὶ νοδὶβ 5 πϑιιπη ὈΓΟΥΟΓ ἀροτγίαπη. {Π8|]᾿Ὸ 
ΠΕ πηίητιβ ΠαθῖΓ ἴῃ σῦαᾶθοο, ἃ Ποῦγαίςα γογίϊαῖϊ Οτίρθποβ ἀθ ἴγαηϑ- 

Ιαϊίοπα ᾿ΓΠθοάοί!οηῖβ δα 1{, οἵ ϑίσπαπη Ροϑαϊ ἀβίογίβοι, 1 δὲ βίθ τη, 
4186, σιοα Ρῥγίπ5 ἉΡβοοπαϊππιὶ νἹἀθθαῖαγ, ργοίογαϊ: ὉΌῚ δπΐοπη ποα ἴῃ 

ΒΕΡγαθῸ ποη οϑῖ, ἰπ στᾶθοῖθ σοαϊοϊδιι5 ἱπνοπίϊαγ, οδοίοπ, ἰὰ οϑὲ, ἰδοθη- 

ἴθ Π0 ῬΓΔΘΡΟΒ νἱγρι ΠῚ, “18ΠῚ ΠῸΒ [αἴϊπθ ὙΘΓῚ ῬΟΒΘΌΠΙ5 αἀἴσοτο: σὰ 

Οϑίοηα ΠΓ πρι ] Πα τ1ΠΔῈ 6556. οἵ σοηἰοαϊθπάϊμπιν, χαρὰ ἴπ Δα μο πεῖς 5. ΠΓῚΒ 
ποη ἰηνοηϊτιγ. Οἴαο ϑίσπα οἵ ἴῃ φσγαθοογιπὶ [αἰ πογαπηαια ΡΟ ΕΟ. 
ἰπγ θη πίιΓ » 6). [ἴα] τπχία Ηἰογοηγυμηὶ πηοηΐοπη, οἃ ἅπᾶθ θαϊτϊοπὶ 
τῶν ΤΙ ΧΧ ογαηΐ δαϊθοῖα, εἵ ἤθχιρ ἰπ Ποῦγᾶθο πρῆὰδ ἴῃ οθίθγίβ σγάθοῖβ 
γογϑιοηΐριιβ ὄχϑίαραηϊ, ργαθῆχο οὔοῖο --- οἵ ροβίροβιἰ8. ἀπόθιβ Ραποῖίβ, 
Οτίρεποϑ ποη ἴδπιὶ βρυγία αδπὶ βαρογῆμπα ἱπαϊσαραῖ: σαδο νόγοὸ ἀθογαηΐῖ 
ἴπ οἀϊίοης ΑἸοχαπάγίηα, οἵ Ἰοροδαηῖαγ ἴῃ ἀτγοποῖγρο ποογαϊοο ἃς πὶ Οο- 
[6ΓΙ5. {γα Π5] [ΟΠ 115, ΡΥΓΔΟΙΠΪΒ80. ἀϑίογίβοο δζ, οἵ δαϊθοῦῖβ ἴῃ ἔπ ἀποῦιι 

αὉ) Τὴ) Ὑιτῖβ ΠΙῸβῖγ. Μίρας, Τ.23,Ρ.700. οἴὰβ Ποςῖον αβῆγαιαϊ, οὰ ααὰς ΟΥβθθοϑ 

δὴ) Ορρ. Τ΄ ΝΙΙ, ρ. χ34. Οουχηθηι. βιὰ οδοὶὶβ ροβαὶτ, ἃ ΌΧΧ ἱητογρυθιῖδυς 

ἴῃ Ερ. δὰ Τίτανῃ. ἀἀαϊτα [αἶδ886 « νοὶ οὔ «ἀφοοτὶβ βναῖίανι, 
2) Ερίϑι. εἶτ. αὰ ϑαπηΐααν οἵ Ἐτοῖο- νοὶ οὐ ϑρίτιταβ ϑαπςτὶ αποτονίταῖθαι, ἰἰσοῖ 

ἴααν. Οἴγ. οἴἴαπι Τ᾿ χ Ορρ.», δὶ ἴρβὸ βᾶη- ἰὼ Βοδυαοὶβ νοϊαταϊαῖδα5 θὰ ἰοσϑατανῦ ». 



ΠῚ 

᾿ ἸΟΓΟτη. χιτπ, 6, "Κζ συν: 

ΩΣ, Ὸ᾿ 
“: 

ΑΙ Υο Ρ  ν ὴΝ ᾿ ἈΟΝ μά νὐν, 
ΓΩ ΝΣ ᾿ ᾿ 

τς Ὃς ἠδ 

ΟΡαποῖί5 4), « ΠΟ ἰδησια ΠῚ ΠΊΘΓΩΠΊ Δα ΙΠΠΙΟΠΟΠΊ, 564. Δα] ΟΠ πη τίϊο οἵ 
ῬΓΟΒΆΡΙ ΠΟΤ, ἱπίογαι1Π1 ΠΘΟΘΘΒΌΓΙΟ [αοΐαπΊ » 6), Γαδ ποραΐ τι ΡΠ ΕΓΙΠΊΠΠῚ 
οχ Ὑπεοάοίίοπο, αἰϊσιαπάο οχ Ααα !α, Γαγ8. οΧχ ΘΥΠΊπΊοῆο. « ος δι- 
ἴοι ἀγίῆο!ο. πὸ σοπο πα Μοπίοία! θη 5, νοίιβ 118 χοινὴ 861 να]ραΐα 
ΠΧ [πίογργοίππη οα!ο, ἱπίαοία 5ϊπ)ι] οἵ οπηθπάαΐα σοηβριοΙ ΘΡδίΙΓ » 6). 

αἹ Ὅσοις οἱ ὀβελοὶ πρόσχεινται: ῥη- 
τοῖς. οὗτοι οὐχ ἔχειντο οὐτε παροὶ τοῖς 

χοιποῖς ἑρμιηνευταῖς οὔτε ἐν τῷ ἑβραϊ- 

χῷ, ἀλλα παροὶ μόνοις τοῖς Ο΄- καὶ ὅσοις 

οἱ ἀστερίσκοι πρύσχεινται ῥητοῖς, οὗτοι 

ἐν μὲν τῷ ἑβραϊκῷ καὶ τοῖς λοιποῖς ἑρ- 

μηνευταῖς ἐφέροντο; ἐν δὲ τοῖς Ο΄ οὐ- 

χέτι. 8ϊῖς δοῖογ ϑομοϊϊογιηι ἴῃ Ῥγονθγθία 
ἃ ΤΙδοποπάογπο βάϊτογαπι ἴῃ ΝΟΥ Ἴα 6αΤέ. 

Οὐαϊοῖς δ᾽παϊϊοὶ, ρὰρ. 76. 

ΕΠ θ Ετ 5: ὉΡ᾽ οἰἴ. ῬτοΟΙδρ.. Ῥ  τν: 
6) Ῥτγαρῖ. ἴῃ Εχαρία Ογίσοπὶς. Μίρῃο, 

Τ. 15, ςο]. 69 -- Ρεπβαηάα 5ηΐ ἴα ΠΊ6ῃ 68, 

απδα 146π| Διςίοῦ ἱπηπηθάϊαϊθ βογι 11, 501- 

Ἰιςοῖ : « 11 διυΐθη απὰ86 ΟΠΠῚ ἀϑίθγβο 5 
τοχίαϊ τῶν Θ΄ ᾿πβογοδαπίαγ, δἰϊαιαπάο δά 

56Π5115 ἱΠΙΘρτιςαΐθγ εἴ δος γαῖ Ογοπ ΘΧρΡΙ]- 

ξαϊϊοποτη ορρογίπηα ογαηΐ ; 564 εἵ ρΙατί- 
ΓΠῸΓῚ 1ΠῈ11116,. οἵ ΠΙΠ1α ΒΟΥ ΠΡΟ] οϑίταῖα σοη- 

Βαγοϊπαΐα, ἴἴὰ υἵὐ ΡΪ.5 ΟΠσογοηΐ 4π8πὶ 18- 

γατοπί, Ηεργαΐβιηῖ ααρρα ΟΠΊη65 4008, 

τροΐς ἃ σίαθοα ἰΐησιαα οἵ ἀϊοτίοης ῥτοῦ- 

5115 ΔΌΠΟΙΓΕηΐ65, σΟΠ50110 ργαθίθγη)ϑοαηῖ 

ἘΙΧΧ Ἰηϊογργεΐθϑ, δα 16. Θχρυι ΠΡ πίατ: 

αὕδς αυδηΐαη] χαχοφωνίαν δαἀϊοπὶ ἢΠο- 

ΧΟΡΙΑΤΙ ἸΠίογγθηΐ, πος ΘΧΘΠΊΡΙΟ ἀδοΙαγαίαγ. 
τὰς: γυνάϊκας. 

καὶ Καὶ σὺν: τὰ χκήπια. καὶ "Χ. σύν: τὰς 
ψῦχος. δ] περ. Παρεί: ... ὩΣ ΠΤ ΤΙΝ 

Ὁ Ξ5ΤΙ 5 ΤΙΝῚ ΌΤΙ ΓΝ : υδἱ 104 σὺν 
δὰ οΧρττηθη ήδη) ρατγίου]ατη ΤΙΝ , ΠοΟῖδηΠη 

δοςυϑαϊν! ςαϑι15 ἀρᾷ ὨοΡτάθοβ, οχ Αα4α1- 

1λ6 οἀϊτίοηθ οἴτὴ ἀϑίογιθοο 1Π 56 ΠΟΙ: 4185] 

ΨΟΙΟ 51 ἀΥΙΟ}5 Τ᾿. ΟΠΊΠΪΠΟ ΘΧΡΓΙΙΠΊΘΩ- 

ἀπ|5 εγαΐ, ποη δαΐ αρίος γο άογοίαῦ ΡῸΓ ἀγ- 

ἰσαϊος ρστάθοο5 τὰς εἴ τὸ. Ημυ! 5041 
50 ρογναζαηθάτη ἀΠΠσοητε πη, αατ, αὖ ΠῚ611115 

ἀϊςαίυτ χαχκοζηλίαν, ϑαχοοηίί65 Οὔ βονα- 

15, ϑ8:ς οἵ [μονἱϊ, π, 2 χαὶ δραξάμενος 

πλήρη τὴν δράχα δ χζ αὐτοῦ: ἀπὸ τῆς 

σεμιδάλεως δά αὐτῆς : σὺν τῷ ἐλαίῳ 

δχ αὐτῆς : 08δ1᾽ ρΡτοποιηίπαπῃ {Π|ᾶπὰ ταρο- 
Ὁ ΟΠ ΘΠ, απ8πῚ Ποργαῖσαθ ἰἰῆριιαθ ῥτο- 

ῬΙΔΠῚ, αὐ ἱποϊασδηΐθηγ ἱπα Π] 6 πη] 6. τὸ- 

Βριαογαηΐ Τ,ΧΧ Ἰητογρτοῖθϑ, σα ἢ ἀβίθι 5.15 

τοϑίταις Οτρθῆθβ. Αἰϊα σαοαὰ6 πλαϊΐα τη 

ψΟΙΒΙΟηΘ. 51ὰ Ρῥγαθίθγπηβοί  ΧΧ, 4186, 

Ἰισεῖ δ αΓ ροβϑοηΐ, Π1Π1] δ 5θη 5.1 

ἀρῖθ ὀχρυιπηθη ἀππὶ ᾿ἰπγαθαηΐ. ϑῖς ἴοσ. τ, τὸ, 

δᾶθς Βεργαῖσα γερὰ ΤΠ ΠΣ ὙΣ ἢ 

ΤΠ ΧΧ νετγΐοσαπε : ἰδοὺ τέθεικοαί σε, 6606 
»ροϑιιῖὶ 6, πἰθι!ααα δα βθηβαπι ἀθβι ἀθγαθᾶ- 

τὰγ ; Οὔρθηθβ ψΈγο, ῥγαθθγπη δα ἸΝῚ 

ΜΟΟΘΠῚ ΘΧΙ5ΓΠΠΠ]8Π5, ΟΠ ἀϑίθεβοο οχ ὅυτα- 

τᾶ ῃο ἀεβεοϊαπη βαρρίονις δ Σ. ἐγὼ δὲ: 

αἰ 5]. ΘΧΡΙΙΠΊΘΓΘΏΤΟΣ ΟΠΊηΪὰ ἤος τηο60 : 

Ἐρο ακπΐοηι δοσθ ροβμΐ 6. ΟΡ6]ὸβ. 51π|1- 

ΠΟΥ βᾶθρϑ Ροϑαϊῖ ΡΓῸ Ποίδησι᾽β 1159, 4186 

οὔτ ἴῃ ΠΘΌΓΑΙσΟ ΠΟ δχϑβίαγθηϊ, 1ῖῃ 6δαι- 

ἰπνϑοῖα [ποῦαπΐ ; ΨὙΘΓΙΓΙΠῚ 

βδθρΊβϑιπηθ δὰ αἴ ἀπιραΐαπάα ΟἸ6118 ποία- 

τἰοηθ τῶν Ο΄ 

νἱῖ, απᾶθ ἃ ΤΙ ΧΧ [πιθγργθθιι5. γϑὶ οατι- 

ταςῖ15 ν6] οἱασαητίαθ. σαιι8α ρΡοϑίῖα [πογαηΐ, 

4αάθααα ᾿ἰσοῖ 1 Πορταῖοο δα νου ΠῚ ΠΟἢ 

ΘΧΡΙΙΠΊΘΙΘΏΓΟΓ, 5ΘΠ501 ταηθ6 1] γα 40 

ςοιηπηοάα οἵδηῖ. Οὕᾶθ ΡῬΟΓῸ ποίΐδηϊςαγ 

οἷο, αἰ!φαπάο αἰσπηῖαγ ἀμφιβόλως, 14 

οϑὲ ἀμδῖο ἰᾶσοτθ, ὅ81ῖ. οοάθχ Ναίίσαῃιι5. ἴῃ 

1Ππ4 ῥβα 111 Χ, 4, (ει οἵπι5 πὶ Ραμ ρογοηη 

γοβρίοίπί, ἈΌ1 1Ππ44 1π ραμρογοηῆι, ΘΟ 

δῖ 10 Ποῦταθο, δῖς μαδεῖ : Τὸ εἰς τὸν 

πένητα ἐν τῇ σελίδι τῶν Ο΄ ἔχειτο μόνον 

ἀμφιβόλως" 1ὰά ο5ῖ, Πι|4 πὶ ραιρογοηι, ἴῃ 

δοία ΤᾺᾺΧ Πιηιογργοίπιηι σοἰμηιπα απο 16α- 

ἐονα!. Ταῖς 560 1Π|ςοῖ, φαΐα ᾿τσοῖ ἴῃ ΠοΡγαθῸ 

Οτροηῖβ ΤοπΊροΥΘ ποη ἰαςογοῖ, 101 οχϑίατο 

Ροΐαοται ΓΙΧΧ Ἰηϊογργοίαπα ἀονο ». 



ι 

“ὌΧΙ --- 

ὈΡῚ αὐΐοιη ἴῃ ἰγαπϑίαϊίοηθ ΑἸοχαπάγιπα ογάο ϑογίρίαγαθ ρογίαγθα ΙΒ 
ογαΐῖ, ἰἴὰ τὖ αιδράδηλ ρὈγαθροϑβίοσα ΠαΟγοηΓΓ, « ΟΥβοηοΒ. ῬΟΓΠΊΔΠΑΠΊ, 

ῬΓΟΒΘαΙΓΓ οἰζαῖπι5 αποΐογ, οἵ δὰ ὀχοιηρίαγ ποργαίοιπι ἀσοοπιπηοάαΐατη 86- 

ΓΙΘ ΠῚ τοϑιπποραΐ ». ΕΧΟΙρΙαπτιγ ’οοΪ ποπη1}}}} ἴῃ ἢπ Ῥτγονογθίογιπι ΠΌΤ, 

ἰη ααῖριι8, ογάϊπθ τῶν Ὁ΄ ῥγδδροβίεγο βϑογναΐο, ποΐβπῃι ἃ[18Π|, 861 --- δ 

ν6] δ -ἰ- αἱ νίάθγθ δϑὲ ἴῃ νογβϑίοηθ ϑυγο- Πχαρ  αγὶ Οοαϊοῖβ Ἀπηρτο- 
Βα ηἱ, ΑἀδπΊδηἴΠπ15 ΔρΡΡΙΠσοραῖ. [τὰ [αοίιη) οϑ δχ. σγ. ἴῃ σᾶρ. ΧΧ ῥγδᾶθ- 
ΟἸζαῖ! ΠΡγ; ὉΡῚ ροϑὲ ν. 9 ἴοχίιιβ μοργαϊοὶ, ἴῃ Αἰθχαπαγιπα θα! οπθ 86- 
ΖαΙπιγ Ρογίοορα, πιᾶ8 ἴῃ ὩγΟΠοῖγρο οϑί νυν. 20-22. ϑῖς οἴϊαπΊ Ροϑὲ Υ. 23 
ΟΔΡ. ΧΧΙΝ 1η ΘΔ 6ΠῚ Γαηϑ᾽ αἴίοπα βϑισσθα ! 580 ποΐαᾳ δ --- ἂρ. ΧΧΧ, Υ.1-14:. 

Ζαρι8 ἜΧΡ οἵ5, σὰρ. Χχχιν δὰ ἤποπυ ρογαποϊταγ δῖπθ αϑίθγίβοο. Ηΐης ΠῸη 
ΠΡ. ΧΧΥ, 5σπΐ ἰῃ ΠοΡγαθο, βϑαρηθοίαγ, 564. 580 ργαβθαϊοῖα ποία δζ --- 

ΠΡ ΧΧχ ὩϑοϊνιαγΓ, πποα 910 δοάδθπὶ βίσῃο ὀχοῖριξ οαρ. ΧΧΧΙ, 1-Ὁ. 
δια, οὐ Οτίρθηθθ ἃ πηρίποάο, “απ ἴῃ οοίογι5 ΕΠ ΓΒ. ῬγΓοΟΒΘΟ Πα. οϑῖ, 

ἷπ πος ἴδηίιπ) γοοθβϑβογιῖ, « ποίβ, αἷὲ ΕἸ6Ι ἃ (Ορ. οἷΐϊ. Ρ. τχὶ, 2) ΠῸΠ εϑῖ 

ἴῃ ΡΓοπΊρῖι, πἰϑὶ ἰογίς ἴῃ Τροῖα οἴπίοο, ἱπ 40 βἰπρα δ ἔογθ νθγϑίο 5 

ΒΙΠΡΊ]α6. γνῶμαι σΟΠοΟΙ ἀπ ΠΐαΓ, 96 ΓΙ 6 ΠῚ 86 Πρ γι ΠΔ ΟΌΓΙΟΒΘ ΒΟΥ ΑΓ ΠΟΠ 

ἴδπίϊ ΠΠΟΠΊΘΠΪΙ 6886 νἱἀθγοῖαγ». ᾿ 

Ρτγαθίογ δᾶ, “παρ ἴαπηλαπὶ ϑιρογῆια ὁδοῖο ἱπρυ!αθαΐῖ ΟΥίβθποβ., εἴ 

βἃ “186, ῬγδθΠΊΪ550. ἀϑίθγίβοο, δχ [115 ἱπίθγργθιθιιβ ᾿πχία ΠΘθγαθαπι τὸ- 
5Ππποραΐ, σιαθάδπι ἱπίογργοίδιοπθβ ογαπΐ ἴῃ νογϑίοπθ τῶν Θ΄, σα Ααὰ- 

τπηδηῖίο Παιιά ἀγοποίγρο σοπίογπηθβ νἱἀθραπίαγ; 868, τὖ γογθὶβ αἴαγ ΟἹ. 

ΒΙςΚΟΙ! 4), « νϑγαῖῃ ποργαϊοὶ σγαθοίχαβ ἰαχίαβ σοηστιθηϊτίαπη ποη ἰΠῖρ]- 

ΙΙρθῆβ, βίο μοβ, Ζπ| γόνοσγα, “αδπηηπαπι ἴαϊβο, ὙΟγϑὶ ογαπῖ, ΠΟΙ ΥΘΓΘΟΒ 

6586., ΘΟΓΙΠΊΠΙΙΘ ὙΘΓΒΙΟΠΟΠῚ δ ἀπίογίογοπ νοὶ ροβίθγογθπὶ ϑ[᾿οππὶ ῬΕΓ- 

{{πογὰ ὩΓΌΙΓαΐι5. οϑῖ.». Ταπο Ποραΐῖ πί, ῥυίογὶ ἰθοῖίοηθ, ταπαθδαπη ϑΈΡΕΓ- 

νδοᾶηθα, Ομ ῖο ποῖΐαϊα, δἰτογαπι 5Ὲ0 ἀϑίογίβοο δὲχ οοίθγίβ αἰ οηϊθαβ. δα- 

ἰϊσογοῖ. Ησΐτ5 τοὶ ΘχαΠΊρ πὶ αὔτ Μιοηίθίαϊοοηίτβ {Ππ4 ῥϑαίηλν. Χχνπι, α, 

αδὶ νεῦρα Βοργαίοα ΟΝ ὍΣ ΓΤ ἼΩΠ δἷς τοδάϊα ἰηνθηϊαηῖαγ ἴῃ Ηθο- 

ΧΔΡΙ 5 --- ἐνέγχατε τῷ χυρίῳ υἱοὶ θεοῦ δῷ ἐνέγχατε τῷ χυρίῳ υἱοὺς χριῶν ; 

ἴα οϑῖ --- αῇογίο Π)οπιῖμο ΜΠ Τ)οὶ, δ αβογίο Ποπιΐιο Πἰος αἀγίθίμηι Σ δ 

ἃηΡας ἰπ ΠΙΧΧΟ οἵ ἴῃ νογβίοπο ἰαἴίπα τοπιαπβογαηΐ » δ). ΑἸΐα ὀχθιαρία 

μαροβ οχ Εἴθ : ττὶ Εχοά. χχχπι, 4, υδὶ τοχίαβ. μαδοῖ τ ἸΠΘσΝ ΟῚ ἬΞΝΠΝΝ 

Ὑδν ὙῚΚ ΟΝ τὸ ΕἾ ἱιχοριηΐ, οἱ ποη ἵἱπάμογμπὶ πππσχιίδχιθ οὐ μαμιθηΐα 

5μα οἷδὶ; χυὰθ 1, ΧΧ σοποίβα νογίθγαπὶ : (ὁ λαὸς) χατεπένθησεν ἐν πεν- 
θιχοῖς ; Ηδχαρία ἰορπηΐ : κατεπένθησεν --- ἐν πενθιχοῖς Σ, Χί καὶ οὐκ ἔθηχεν 

ἀνὴρ χόσμον αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτοῦ Σ. ΘΠ} {6 ΙΟ5. π, 10) 20 ὨΟΌτγαρυσμι: ἽΝ 

α) [6 ἱπάοϊθ ας γαϊΐομπθ νουδοπὶς Αἰοχαπάνγίμαθρ ἰη ἱπίονρυοίαμαο ἐΐδῆὸ ΤΙοδὶ,. Μαγ- 

Ῥυγρὶ, 1862, ρᾶρ. 31. -᾿ δ) Ορ. οεἶζ. ρὰρ. 70. 



“ἈΕῚ μκἢ 

ΠῚ ΠΤ ΩΝ ὙΠ ΓΝῚ  ἸΦ ΓΕ τῷ οἱ ἠαηι5 Γμογὶ ἵπ οιηι. ΕἸ οἱ πιη- 

οἷος νογϑιηι πος πορίγιηι, ϑοπίογοβ γοαίἀογαηΐ : ἐὰν δὲ τις ἡμᾶς ἀδι- 
χύσῃ, ἢ χαὶ ἀποχαλύψη τοὺς λόγους ἡμῶν τούτους ; ῥΓῸ αα!ρυ5 ἰη Ηδ- 
ΧΑΡ 5 Παρείυγ: δ ἐὰν χεὶρ ἅψηται αὐτοῦ :, ἐὰν δέ ---- τις ἡμᾶς ἀδικήσῃ, 

ἢ χαὶ :Σ ἀποχαλύψη χ. τ. ἑ. Ἰΐδηι ΩΓ. ΧΧΧΥΙΠ, 6, ΡΓὸ πεγαθο : Εἴ ἀθηη11- 

Μίηΐ δηὶ διπῖριις, ΤΙ ΧΧ ἀδάσγιηΐ: χαὶ ἐχάλασαν αὐτὸν εἰς τὸν λάχχον ; 

σαϊδυβ Οτίροηοϑ δα! ἐν σχοινίοις, 51. : χαὶ ἐχάλασαν αὐτὸν δχζ ἐν σχοι- 

νίοις : --- εἰς τὸν λάχχον. ΑἸτΟΓΙΠ5. σα Πογίβ. Βρθοϊπηηδ 1 πλραΠπ|ΠΔ ργοίογί 

ΒΊοΚΟΙ (1ος. οἴ.) ὁχ ΠΡΊῸ ΙΟΡῚ Πῖ5. νεγΡΒ : « [ἴὰ νϑῦϑιβ 4] [ἢ ἰοχίι Πο- 
ὈΓγαΐοο εϑὲ 15, οδρ. 292 5 1ἴη δαἀϊοηθ ΠΕΟΧαρΙ ΓΙ ἰγδηβ] ἴι15 οϑῖ, ῬΓΙΠΊΠΠῚ 
ἴπ ὙΟΓΒΙΟΠΘ ἴαϊβα εἴ ἡγπΐαΐα σΘηΊΠη1 [Πίθγργθί5. (Υ. 14), ππὶ ἴῃ δοςσιζγα- 

τίογί Τποοάοίίοη!5 γεγϑίοηθ (Υ. 15); Υ. δαΐοπη 14 ΠΟΘΌΓΔΙΟΙ ἰοχίι 5 ΟΠΊΠΙΠΟ 

ΠΈΠ} πὰ Παρεΐ ᾿πἰθγργείδιοπθπ]. [π᾿ οδιιθϑα δϑί σιοὰ ΟΥΙβθ 65. ὈΓΙΠΊΔΓΙ ΠῚ 

ΨΟΓΒΙΟΠΘΠῚ ὙΘΓΘΊΙ5 15. ῬΓῸ ὙΘΙΒῚ 14 παρα, Ἰἀθοηι8 Υ. 15, “ιθπ [α]50 

ἀεῆςετγα ρυΐαραΐ, εα ὙΠποοάοίίομθ βπρρ ον -- ἰη ς. 28, 26-27 ᾿Πίογργοβ 

Αἰ οχαπαγίητιβ πδες απ νεΓΡα : ΠΤ ὩΔῚ ΠΣ 2 ΠΞΟ ΠΝ ἘΝ ΩΝ 5 

ΡΕΓ: ὅτε ἐποίησεν, οὕτως ἰδὼν ἠρίθμιησε ἑτοιμάσας ἐξιχνίασεν γετγίεΓγαῖ. 

Οτίρθπθϑ διιΐοπη, νοῦρα οὕτως ἰδὼν ἠρίθμιησε 84 ὉΠ ἼΘὩΣ ρογίπογο δγ- 
Ὀἰτγαΐαβ, γετρα ΠΟ ΠΝ ἸΝ : ΠἸΡῚΡ Ὁὴπὺ ΤΥΤῚ ὁ ΤΠοοάοίίοης (καὶ 

ὁδὸν ἐν τινάγματι φωνάς. Τότε εἶδεν αὐτὴν καὶ ἐξηγήσατο αὐτήν) ἀοϑιιπηϑίζ, 

ππαᾶς δΔοοαΠ τΐ ΠΊΞΩΣἽ ΠΝ ΤΝ ὈΙΒ ὙΕΓΒΊΙΠῚ 511, ὉΠ ὝΘὩΟ δια ΠῚ ΠΕ 58ΠΊ6] 
αυΐά6Π| --- ἴῃ ο. 29, 10-11 ΠΟΘΙΟΓ ΠΙΠΠ νεγίογαϊ, ργδοίεγ: οἱ δὲ ἀχού- 
σαντες ἐμαχάρισάν με, ὀφθαλμὸς δὲ ἰδών με ἐξέχλινε. Αρραγεῖ παες γεγθᾶ 

ΓΕΒρΡΟΠάογς ΠΟ ΓαῖσΟ ὙΘΓΘΙΙΪ 11, οἵ νΘΓϑ1ΠῚΊ 10 ἀδῆσογα ἴῃ στᾶθοο. ΟΥΘΠ65 

αῖογη ρυΐαν! νογρα οἱ δὲ ἀχούσαντες ἐμακχάρισάν με 6556 ὙΘΓΙΒΙΟΠΘΠῚ ψεΓ- 

ΒΟΤΙΙΠῚ ἽΝΞΠΣ ὩΣ: 5, ὉΠ46 Πδ6ς Π}Π4ΠῚΊ, ἃ|16 ἀπρ!ίςαπὶ ἱπίεγργοΐα- 

ἘΙΟΠΕΠῚ δοσορογιηΐ... Ποηίαθ.ἶη ο. 41, 22. ΡὈΓΙΠΎΙΒ. 5[1Οῃτι5 ΠΟῚ ΨΘΓΒΘΊΙΒ 
Θϑΐ, δἰΐεγ διιΐοπη αἀπρ]1οἰΐογ, χαΐα ΟΥρθηο5. νΘΥβί ΠΟ ΠῚ ΒΘΟΙΠΑῚ 5110] ΡΓῸ 
ΡΓΙπηΟ Παριΐέ, ἰἄδοχια {Ππ4 ἀθπτο ας ΤΠπεοάοίίοης (ἐλογίσατο ἄβυσσον εἰς 
περίπατον) Δ 41α1». 

ΓΝ. Ἱπίθρτιπη Οτροηΐ5 οριϑ, αποά χαϊπηπαρίηΐα σοηϑίααϊ γο] Π]Π1ΡΊ18, 
Οἵ 56Π161 δι πιιηπιιαπη, τ οΓΘαΠΡ11|6 οϑί, ἱπίοσγο ἀθϑογιρίμη), οἶγοα ἤποῖη 

866ς, ΠΠ, (ὑδαϑαγθαπ 1η ὈΙΡΠοΠαο απ ΡαΊΡΠ1Π1 ἀο] αἴππι οϑί, ὉΡῚ 5. ΗΙογοην- 

ΠΉΙ5 ΡΓΔΘ ΠΠΔΠΙΡτ5 Πάτα, τὖ ΒΘ  ΠΕΠΡ115 ΠῸ5 Θαοςεῖ: « [7π646 εἴ ΠΟΡΙ5, 51. 

ΠΠ|6, σαγα [αἰξ οπηπο5. νοίογίβ 1,6 ρἷ5. Π|ΌΓΟῸ5., 105 ὙἱγΓ ἀοοία5. Αἀαπηδπίίτ8 
ἴπ Ηοχαρία ἀϊροβθογαΐ, ἀς (ὐδοϑαγίεπϑί ΒΡ] οἴμοοα ἀθβογίρίοβ, δχ ἰρϑ15 

ΔαΓΠΘΠίο15 οπηοπάδγο » α). [Ὀίχιια γοπηδηϑίς ἀϑαπς δὰ ϑαοοσίπι ΝἹ] ; δϑί 

4) (ὐοπατηφηΐ. ἴῃ ἘρΡ. δά Τίζαπ,, 



͵ 

« ποη ἀπ Ροβῖ, 804. “1ὸ ἃῆποὸ οἵ οὐ 5ΠΊ0 61 ἰηίογίιπο ἱποθγπιπη, οϑῖν. Ξ 

ἰηϑίρπο πος πηοηιπιοπίμπι, αἰσηιπη]ιθ χαρά τοριπὶ το ρι8. τραϊπη6-. " 

ΓΘΓ, τηὰ ΟἸΠῚ οἱ δ ϊοξαὐξα ἴπ {πὰ φοπβογναίππη γαῖ, ρογίίϑ8θ. ογθᾶϊ- 
᾿"" ὈΠῸ οϑὲ » 4). (οητρις ἴαπηθη, τὖ Παι ΟΠΊΠΙ8 ἈΈΕΧΤΩΝ ἰαροῦ ῥτὸ “60 - 

ΟἸΘϑίαγιπῚ ῬΌΠΟ 5|5ΟΘΡί8. ΡΓΟΓΒ5. ΡΟΓΙγοῖ. ΟἸΔΙΠΡ ΓΙ ΠῚ Θηΐπη, Ργαθθαη- 

εἴριιθ Ῥαμρη ο οἱ Επιβθθῖο, ἰαπὶ ἀπο {Ππ4 πηϊβοεγαπάτιπῃ [αῖπιπι 5011] 

ἵπογαηΐ σΟΙ Πηπαπὶ τῶν ΟΘ΄ ΠοΟΧΔρΙ γοη. οἰπΠΔ ΟΘΙΟΓΕΠῚ οἵ Ἀϑ[ΟΓΙΒΟΟΓΙΙΠῚ 

ΠΟΙΪ8. Βθουβίη) ἱπᾺ 6 ἰγϑηϑουρογο. πᾶς αοίππη οϑῖ, αὖ βοπηοία {4 ψοΐοσι 

οἵ σοπηπηηὶ ΤΙΧΧ ἱπίοεγργοίαπη θα! τοπθ, πᾶθο πονα ΠΟχαρ  αγί5 60 Ρτο- 

ΡᾶρδΓΙ σορρογιῖ, οἴ ΗΙΘΓΟΠΥΠΩΪ δοίαϊθ ΥἹΧ πππτ1ΠῚ δαΐ ΑἸ θγιΠΊ νϑίθγιβ 1- 
Π|8 ΘΧΟΙΊΡΙΑΓ ἰπνθοηϊγοῖιγ. Ηος βϑᾶηθ ἰά(6πὶ 5. Ποοΐοῦ αἰῆγπιαΐ 5 ΓΙ θ 6 3 

ααὦ Αὐιρτιιβίίηιπη Πηθιπλ: « ΝΒ Ὡπγαῖοῦ οϑ86. νογβ ϑορίπαριπία ἱπίογργο- 

τὰ πι ΝΟΠ ἰθραβ δὰ δ 5110 δϑίογιβοῖβ βιπί, ἱπηο γαΐὰθ ἀθ γ Ἱπη Πίθι15, 
αὖ νοίογιπη ἴθ ἰαπογοπὶ ργορθ5. Οποα 581 ἔβοθγβ, οπηπηθ8 ΕΟ 6 γαπη ὉΪ- 
ὈΙΠοΙΠθοα8 ἀδπίηαγα σορογῖβ. Κλν οηπῖστι ππιι5 απ αἰΐον ἱπρομῖν [ἰδ 6, 

χη ἰδία ποὴ ΠπαΡοϑαὶ » δὴ). Ἐξάθπὶ ἔδγπιθ τοροῖς ἴῃ Ῥγοίορ. (ομπηπηθπῖ. 

ἴη Πδη ΘΙ θπ., ὉΌῚ αἰἷϊ: « 564 οἵ Οτίροποϑ (6 ΤΠποοάοίϊοηΐβ ορογα ἰπ δαὶ- 
᾿ΠΙΟΠ6 να] σαῖα ἀϑίθγιβοοβ ρΡΟϑατ. .. .ς οἴ ΓΟΓΘῈ5 ΠΠΟΒ Δ ΠῚ ὙΟΓΘῈΒ ΟὔΘ 115 ᾿γδδ- 

ποίαν... .. (ππησι8 οπηηθ5 ΟΠ γίβϑε ΕΟ] βαρ, τὰπὶ γαθοογαμπη ἡπάτη Ϊ,δξϊ- 
ΠΟΓΙΙΠῚ ΘΥΓΟΓΙΓΊΠΙΒ οἵ Αοθρυρίὶγιπὶ μᾶς 58 ἀϑβίθγβοῖὶβ οἵ οὔδ 5 αϊεο- 

ΠΘΠ} ἰεραηΐ, Ἰσῃοβοδηΐ ἰην τ] ἰΔΡΟΓΙ πη60, Χα γόϊα! Ππάθογο ποβῖγοβ, ααοα 

Οταοοὶ ἰπ ΑΖααθ οἱ Τπροαοιίοηίβ ας ϑυπαπηδοηΐ οἀϊεοπίδιβ ἰοοεϊταηξ ». 
ΠοΙοπάϊπιπη ναγο οϑῖ, χιοά ἀππὶ ΗΙδγοηγτπιβ ἱγοηΐς Απριυβίηο ἴη- 

Βίπιιαΐῖ, αὐ γαάθγοῖ ἃ {ΠΌγὶ8 ΠΟχαρ γί θιι8 θὰ δ 58 ἀϑίογιβοῖβ ἰθσοθαπίαγ, 
ΒΟΓΙΡΑΓΠη [ΠΟΙ] οητἃ [ἴὰ Θαἀθ ΠῚ, 5: η 5. αἰ δογ τ οῖ5. ραβϑὶπη ποσ  Θοτ5, ἰατα- 

ΡΓίάθπι οἰππὶ το ἰυ8 σοηξιβα ἔπογαηῖ, αὖ ἰρδθ 5. Ποοΐογ πὸῆ βθπηοῖ δῖ 
“αθϑῖιβ ἰη οἰΐϊαῖ. 6ρ. δὰ ϑιιπηίδηι οἵ ΕὙοῖθ πη. « ΕἸ Ηΐπο, αἷξ {Π|5, ἀρὰ 

γῸ5 οἵ ἀρπα Ρ᾽θγοβαιιθ ογγοσ ὀχογίϊαγ, χαοα βογὶρίογιπι πο βοπῆα, ΥἹγ- 

8115 οἵ αϑίογιβοιβ βιιίγαςτβ, αἀἰβε ποῖίο ππίνογϑα σοπαηαίταγ ». ἘῈ ἴζογαπι: 

« ΕἸ αἰοΙΠ|5 απο ἴῃ τάθοο οἶδ ἤὸπ Παρθαῖ. Ναο ἴῃ ποῦτγαθο δαθοῖ: 
εἴ ἀρὰ ϑερίπαρίηἴα οἴοϊο ργαρποΐδζαπη οϑῦ : πᾶ βίσπα ἀππὶ ΡῸΓ βογὶ- 

Ρίογιπη ΠΘΡ]ΡΘηΤ ΠῚ ἃ ΡΙοΓίβαιθ αιιαδὶ Βαρογῆπα το πασαηῖαγ, τδϑ Π 
ἴπ ἰθρθηἋο ἝΥΓΟΓ οχογίἴιγ» ο). Ῥοῦτο ποὴ πιορᾶο 5ἰσηα ογιτἰοα βοῦῖδας 

ΠΟΘΙ ΘΘηΐογ Ομ το ραπῖ., 864 οἴϊαπη οὰ δα οηΐοβ πο τοοῖς αἰϊασθαπαᾶο 
ΔΡΡοπηθραηῖ; ἃς ἰῴθο, υὖ πηογῖο ΕἾΘ], ἱπησπηοτῖβ ὀγγογί διι5 οοοαϑί ποτὶ 

ἀαΡαηΐ 4). Οὐ αὐΐοπη, 8ἱ ἀθοιγϑιι τοπηρογὶβ ἴὰπὶ ποῖατιοσαπι ἱποϊονοῦιὶ 

4) ἴτὰ Εἰ. ΕἸ6]4, ΟΡ. εἷϊ. Ργοΐοθρ. ῥ. χαοιχ. ο) Μίρας, Τ᾿ 22, Ρ. 837, πὰ. 35 οἵ 55. 
δ) Ἐρ. 112, 1 δὰ Αὐυρυβίίμαια. Μὶ- ἀν ρι οὐ δ. 

δῆ6, Τ. 22, Ρᾶρ. 028. 
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᾿δυιάπεία, αὖ ΠΌΠῚ5 ἴαγπιο δὰ πΠῸ5 ρουνοποῦξ ΠΡῸΓ σγάθοιβ, [ἰσοΐ ἀπε 8- 

οἴπηιβ, “πὶ οπηπίριι5. ποί5. Οτίρθηίαπίθ οἵ τίϊθ ἈΡΡΟϑιτ5, ᾿πϑίρηἰτιι5. 510} 

᾿ς Ἐχ Ηἴδ ρογγο τησίδτ οι. νθηϊξ, παγο Μοηίο[α]οοηΐτ5, τί οαϊπο ΕΧΧ 

ἱπίογργοϊαπη Ραγα οἵ 4118}18. ογαΐ δηΐο ΟΥΙβθηοπῚ [γιβίγα σπδογαῖαγ Πο- 

ἴδ.» 4): ρῥγοϊπάβαιιο δὐτηοάμπι αἰ ἤςοΙ]6 511, πα αἀἰοαπη ἹΠΊΡΟΒ810116, πγα- 

ταϊΐοποϑ εἴ αἀάϊταπτοπία ἴπ ΘαΠΊ αὖ θοάοπὶ Οτίσοης ἱπάτπιοΐα, δα 15511} 

ἀδίθγπ ΠᾶΓΘ. 

ο΄ ΝΥ, Ηος 6β56ΠΊ5 ἰογίαββα δββο]ιμη 51 ΗΙΘγοπΥ Πΐ νογϑίο [αἴπα, Π1ᾺΠῚ 

αὖ Ηδφχαρ 5 αἀογπανῖῖ, ραγα οἵ ἱπίερτα δὰ ΠῸ8 Ρεγνθηϊϑϑεῖ. ΝΟίιπ) αϑί 

ΘΠἰπΠΊ 5. Ὠοοίΐογοπι, δπίθηιδΠ) ΠΊΔΠΙΠῚ ΔΡΡοΟΠογοΐ δα [δἴ!παπὶ ἰγαηβ᾽δίϊο- 

πο ὃχ ἤϑῦγαθο, [ἴα 8πΔ νεΐεγοπι, ἴῃ Πα υι5 8 ΠῚ 58|16ΠῚ [ΠΌΓῚ5 6), Πιχία 

ΤΧΧ ἱπίεγργοίσμη ΒΟΧΑρΡ ΓΘ ΠῚ. θὰ πιθίποάο δπηθηάαϑϑθ,, α18Π0 ΟΥΙΡΈΠ65 

᾿ ἰπγοχογαΐῖ. 6 ΠΡγὺ β58π6 ἴσθι! ἤὸβ δβἀοςοΐῖ Απριιϑίίηιιβ, 4111 5. ΓΙῸ Π5. δὰ 

 ραΠηΔ6ΠῚ ΗἸΘΓΟΠΥΠΊΙΠΙ, 5. ΘΠῚ δῇδίαγ: « [ἴπ Πᾶς δαΐομη ερίϑίοία μος 

αὐάο, φαοά ροβίβα αἰ Ἰοἴπγα5, ἴοΡ ἐχ ΠΘΌΓαΘΟ ἃ ἴς ἱπίογργοίαίαπη, οἰΠῚ 
ἴατα “αδηηάαπη ΠαΡΘΓΘΠΎ5 ᾿πίθγργείδι πο ΠῚ ἴπ|8ΠῈῚ οἰ πϑάθπη Ργορμθίαθ. ἐχ 

᾿ ῥγάθοο οἰοχαίο γεγϑαπῃ ἴῃ [ΔΕ Π1Π0: Ὁ1 Τα ΠΊΘ ἢ Δϑίθγιβο 8 ΠοΐαΒ ἅπὰ8 [ἢ 
ΠΕῦγαθο ϑιπί, εἴ [π᾿ φσγᾶθοο ἀδϑιηΐ; οὔθ 18 διΐθπὶ 786 1Π σγᾶθοο ἰηνο- 

πἰππίμγ, εἴ π᾿ ΠΘΌΓΘΘΟ ΠΟΙ 51:Πηΐ, ἴδῃ ΠΊΓΓΑΡ111 ἀΠΠρ 6 πα, τὖ φα! ιιβά δ πη 
ἱπ ἰοοῖβ δὰ νεῦρα ϑίηρσιία, 5|Π911|88 56 1188 νἹ θα Πγ}15, 515 η]Ποδηΐθβ. 6α- 

(ἀ6πῈ γεγρα 6586 1πΠ ΠοΌΓαθο, [Π σγᾶᾷθοο διιΐθπη ΠΟΙ 6586 » 6). ΟἸΠΡῸ5 ἴα 

ΗἸΕΓΟΠΥ ΠΊΙ5 ΓΕΒΡΟΠΟΪΓ : « ΟἸΙΔΟΓΙΒ ΟἿΓ ΡὈΓΙΟΓ πΊθα 11Π [1ὈΓῚ5 σα ΠΟ ΠΪοΪ5. ἰη- 
τογργοΐαϊίο δϑίογίβοοβ Παβρθαΐ οἵ νἱγρι!αθ ργαθποίαϊαβ ἢ εἴ ροβῖθα 8118 ΠῈ 

ἐγαηϑ! ΔΕ οΠ6 ΠῚ ἀΡϑαι6 15 516 15 οαΙΔΟΓΙΠ. ... ΠΠὰ οηΐπη ἱπίεγργεΐαίίο 86- 

Ρίαδρίπία ἱπίεγργοίιπι οϑῦ : εἵ ὉρΙουπηχις νίγρα!αθ, [ἃ οϑῖ οὔθ] βαηΐ, 58|- 

ῥηίβοαίαγ σαιοά ϑερίπαρίπία Ρ]05 ἀἰχογίπί, “ααπη Παροίαγ ἰη μοργαθο. [6] 
ἀθίΐογη δϑίογίϑοϊ, 14 οϑί, 816} Ππ||ὰθ ργδθτποθπΐοβ, οχ ΤΠοοάοί!οηΙβ δα ΟΠ 6 

8 Οτίροηθ δαἀάϊπιπὶ οϑί. Εὖ 101 σγάθοδ {γϑηϑίι!]! Πγ15: Πΐς ἀ6 ἰρ80 Πο- 

θγαίοο, χαρά [πέρ] Πρ  ΡαΠη115., ΟΧΡΓΘΒΒΙΠΊ15.» 4). [46πῈ ἀ6 ΠΡτγὸ ρῥϑβδίπιο- 

Τυτη αἰῆτγπηαί, ἀΐσοπβ: « ἴπά46 σοπϑαοία Ργαθία: ΟΠ 6 σΟΠΊΠΠΟΠΘΟ ἴα γῸ5 

(Ρα σα] πὶ οἵ Ελιβίοο ίτ1Π}}, 4αΠΡιι5 [ογίθ ἰΆΡΟΥΓ ἰϑίς ἀδϑιιάαΐ, “18ΠῚ 605 48] 
ΘΧΟΠΊΡΙΔΓΙ 5{{π|5Π|041 Παογο νο πογιπί, τὖ σπαθ ἀΠΠΠσοΠίογ οπηθ πάαν:, οἸ1ΠῚ 

σαγα οἱ ἀἰσοητία {γαπϑογ Ραπίιγ. Νοῖοξ 5ίδ᾽ ππυϑχαίΐίσψας νοὶ ἰαοθηΐοπι 11- 

4) Ορ. οἷΐ,, Ραρ. 75. Ῥϑβαὶ πΊΟΓΠ1, ῬΑΓΑ]ροπΊΘ ΠΟ οἵ ϑα] ΠΟ ἢ 5 
δὴ) ὕτταταη Ηϊ!ογοπυπηι5 ΟΠΊΠο5. ν6] ἰ10Γ05. 

ἡποϑάδστη ἰαπίυτηπηοα0 ἸΡΓῸ5 νείογ5 [ατ|- ΟἽ ΠΕΡ. 715} Ἅ1188 τυ εἰ ΜΙρΠΟΣ 1. 32) 
πᾶ Ψυϊρσαίλα αὐ νοΙδίοποα Ποχαρίαγοπ ρ. 242. 

σχοσοτγίτ, ατηδίρίτιγ, (ὐοταπα δῖ ΠΠπ|Π| 56- 4) ἘρΡ. 1125) 19 Δ4 Αὐυραβίπαῃ). Μι- 
αὐφηίο5 ἰἀπίιπ νιυΐραθ86 ; ἴον 50}}Π1ςοῖ, σηο, Τ, 22, ρᾶρ. 928, 



-ς- ΧΥΪ -- 

θ8 ΠῚ γΕ] βίσηδ γα ηῖΐία : [ἃ οδῖ, νῸ] οἱ 6108 --ἰ-- ο] αϑίογίϑοοβ χί. Εἴ υδιοον 
416 νἹάογῖῖ νιγρι!απι ργαθοθαάθηΐοπη --ἰ-, ἃ θα Ἰ5ηπ6 δα ἄτι Ραποία Σ απδ6 
ἱπΠΊΡΓΟΘΒΙΠΊΙ5, 8ο0ῖαϊ ἴπΠ ϑαρίπαρ! ηΐα γα 5] ΟΠ Ρτ15. ο᾽ 8. Παρρογὶ. [Π0Ὶ δὰ- 

τ ΠῈ 5[6 146 δ δἰ τ Πα πο π Ρογβροχογίῖ, ἀθ ποογαοὶβ νο πη θιι5. αααϊ- 
{ππὶ πογοῦιῖ, δρῶ παῖ αὐ ἀπὸ ρυποῖα, Πχία “ΓΠοοαοίοηΐβ ἀστηΐαχαΐ 
ΘΠ ΠΟ Πο ΠῚ » 4). οΙΘπάππΔ ααρρ δὲ Ηἰθγοηυπηαπη Παμπᾶ ἴῃ Οπηθ5. 

βϑ]απίαπη [ιῖβϑο Οτίροπίβ ἀροηαϊ γαϊίοποπι. [πὶ ΡΓΙΠηΐ5. οηΐπη ΠῸΠ ἴαπίιπιὉ 
ἰπΐοργοβ Β[ΙΟΠο5, 56 οἵα ΠῚ 5ησι!α γογρα, “πὰ 6 ἃ ϑθπιογθι1ι5. ΟΠηῖβϑα δααΐ 

αὐ ῖα ν 6] ἰοῦ γραῖα πιογαπΐ, δα ΠΟ γαϊοαπὶ νογιαΐοπη οχορῖῖ, τὰ τί 

ὙΟΓΒΙΟ [αἴίπα οἰΠῚ ἴοχίι ΟΥΙΡΊ ΠαΓΙΟ δ ΔΠΊ551Π| οοπϑθητγοῖ, ἈΠ εῖπάθ ἴῃ 

ΠΥ ΟΠ 118 15{15 Ρογασοη 15. ΤΠΘΟΘοΙΟΠΪ5 ἰθοῖοης βαπιοΐα, ϑυτηπηδο Πτ1ΠῈ 
ΑἸ χααηο ϑθοιῖι5 οϑί δ). Ῥγαθίογθα τθχιτη ἰρϑπὶ ϑορίπασι πα ἱπίογρτγο- 

τὰπ|. μαι Γάγο οπηθπάδυϊῖ, οὖ ᾿ρ86 [αΐθίιγ 5ΟΓΙΌΘΠΒ: « ᾿ΟἸΤΙΓ οἵ γοϑ, εἴ 
ἘΠῚΙΠΊ]ΠΠΘΠΊΠΖι16. ἰβοΐϊογοπ) 801146 ργαρίαϊ[οπθ σοΙηΠΊΟΠΘΟ, οἵ, ἴπ ὈΓΙΠΟΙΡΙ 5 

ΠΡγογιπη θα 46 ΠῚ 56 ΠΊΡΟΓ δαἀπθοΐθηβ, γορὸ π| πΡΙσππη]ιιθ ργαθοθαάθηϊθβ Ὑἱγ- 
σ11185 --ἰ- νἹΔΘΓΙΓ5, 50 Ια 5. θὰ πα ϑαθ᾽θοΐα ϑιηΐ ἴῃ ΠΟΌγαθὶβ να Πιθτι5 
ΠΟῸη Παρογὶ. Ῥοῦγο τὶ 5816 }|186 ἱπιασο δι] βογῖ δῷ, εχ μϑῦγαθο ἰπ ποβῖγο 
ΒΟΓΠΊΟΠΘ 8118. Νίοο ποὴ οἱ {{|Πἀππ ψιια παϑογο νϊάοραπιν, δὲ ἴα ΘΟΥΓι- 

»ία ογαηπί, τι δϑηβιι ἰοροηίδιι5 ἰο]]Θγοπὶ, ογαπέδιις νοϑῖβ, πιᾶϑπο ἰαθοῦὸ 

ΟΟΥΤΘΧὶ; Τυδρῖ5. ὉΠῚ6 σα οχ οἵϊο πηθὸ (γίβι1 Εσο]65115 νΘπαΓΕΠῚ Γαΐαβ, 

Ζ8ΠῚ 6Χ ΔΙ ογιπη ποϑοῖίο » ὁ). [ἀπὶ γϑγο, 81 Πίϑος οογγθοιοηΐθιβ ἰπ 
{γα πϑ] αἴίοπο [αἴπὰ ἃ Ηἰογοηγπηο ἱπάϊιοῖ5 ΒΟ Ῥαγπὶ ἱποοπϑιαθγαῖίο δααα- 
ἴαγ, Ζαϊ ἀπο ργοοὰ! ἤΠοςοοὶ [δοογιπηΐῖ ᾿ρϑῖτπι5 ΔαπηΟΠΙ ΠΟ ΠΘΠῚ ΒΌΡΘΓΙῈΒ. τοὶα- 

[ΔΠΊ, ῬΓΟΠΙΠῚ ΟΥΙ ἰπΐογγο, 5. Ποοΐογιβ οριβ οἵ ἃ0 Ἡθχαρίαγὶ Ογισαπίαπα 

ΠΥ Γπὶ αἸΠογγο, οἵ πλητ5 ἰἀΟΠοιΠῚ ΠΡΟ Πππὴ 6888. δὰ γεΐθγοπη χοινὴν 

γΓοϑι{ποηδπη, Θαμησιθ τγἰΐα αἰππἀ]σαπάδη1. 
ὙΙ. ϑυροτγοϑῖ νογϑίο ϑυγο- ΠΟΧαρΡ ἀγὶβ ἃ Ρασο Μοπορηγϑίζαγαπη ἘΡὶ- 

Β0ΟΡΟ Τοῖαθ δῆπο Οι8, ϑθουπατΠ) ἈΡΟΡΓΑΡΠΠΠῚ, τ ἰογίαγ, ἘΒΘΌΙ οἱ 

ῬαπρὮ1Π1 ἀρ ΗΘχαρ 5 Οτίροπῖβ ἀοβογιρίαπι, οοποϊπηδῖα 4); ααδθ, οἰ- 

ΑἹ Ῥτιαθίαϊίο ἴῃ τα Ῥϑαϊθλογα πὴ 

ἜΚ 20, Ῥ. 183.. Οὐοτ πα τ ἰδία: 

ΡῬτγαρίατιομθϑ ἴᾷ ἰῦσ. Τὸ οχ ποῦταθο, ἴῃ 

Ῥαγα]ρ. οἵ ἴῃ ἰργοβ ϑαϊουηοηῖβ οχ [ΧΧ. 

δὴ Οἴτ. ΒΙςοῖκ6}}, Ορ. εἶτ. βαρ. 34 864. 

οΟἡ Ῥγαθί. ἱπ ττδηβίαῖ. ἴοῦ ὃχ υΧΧ. 
Ηδγαηι ΗἸογοηυ ἢν σογγθοι σὰ ΘΧθρλρὶὰ 

απαράδηγ οχ ἰἰρτὸ ἴορ ἀθϑαπιρῖα ἴῃ πλθ- 

ἀἴατι ρῥγοίεγι ΒΙῸκΚ6}}, Ορ. οἰϊ., ρ. 35. 

4Αἡ δος νϑιβϑῖο τπᾶρηὰ 6Χ ράσο ἴῃ ςο- 

Ἰοτὶ ςοάϊος ΒΙΡΙΙοῖποοας ΑἸθτοβίαμαθ Μο- 

ἀϊοϊαπὶ σομῖθηΐῖα, οἵ ἰδ) ἃ αἀϊνουβὶβ οάϊῖο- 

τἰθ5 ΤΥΡῚ5 ᾿ἰπηργοβϑᾶ, ἃπηο 1874 ρἠοϊοϊὶ- 

ἐποσυαρηϊοθ ϑατασια οατὰ αἵ αἰ σθητϊια 

οὐϊτα οβῖ ἃ οἰατιβδίθο Α. (οτδηὶ, δἰ υδάςηι 

Βιδιοῖμθοα Ῥγαοίθοτο ἃς τοὶ ὈΪ Ια οχὶ- 

μϊο οαϊΐοτο. Εχ αἰϊὶ5. ΤΠ τὶβ, αὶ ἴὰ οἴζαῖο 

σοαϊοο ποὰ παρθαῖαγ, ααᾶτῖαμα Βδοσθογα πα 

6Χ π18. τορὶο Ῥαγβιοηβὶ οδϑ ρηααπι οαϊ- 
αἷς Μιάδαοϊαογρί, Βοιοιϊαὶ 835; ἀεὶηάθ 

Ῥαυϊὰβ. ἀς Γἀρατάς, Οοτίησαο αὅδο ; αὶ 

οχ οςοὐά. Μαβοὶ Βυϊταπηϊοὶ οἰάουσα ῥταὸ- 
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Ροΐς πταρηα (Προ πα 85 Πα ΟΥΙ σα ΟΥσο Πα Πα ῬΓΔΘΒΘΙΌΓΟΠ5, Παρ 18. ἃρίαᾶ 
γίάογ δα ἴοχίιπη) ἀπο ΠΟΧΑΡΙ ΓΟ Γοϑτ πη πη}. ΝογΠῚ ΠΘητ6 ᾿Ρ88ΠῚ 

δ ΓΟΠῚ 6586 ἰ4οηθαΠῚ ΟΧ [)ΟσίΟΓΙΙΠ) ϑθηΐοηϊία σΟΠΠΓΠηαῖπιΓ, “αὶ ραΐαηΐ 
᾿Ρϑα ΠῚ ΓΘΟΘΠΒΙΟΠΘΠῚ ῬΓΔΘΡοΓο ΠΟΧΑΡΙαΓΟΠῚ 6 ΓΟ 1118. ἱΠίογ ΡΥ ΠΡτ18. [ΓΘ ΓΙΙΠῚ 
ἱπίογρο] αἴαπι αἴαιιθ οπηθπααΐδη 4). Εἴ 58Π6, ΡΙογησιια ἤπαθο θα 0 γογρα 
ἈΒΒΌΠΗΪ 81 ΟΧ ὙΘΓΒΙΟΠΘ Β[ΠΊΡΙ1ο] ϑυγίασα, δαὶ οχ ἃἰο ϑογιρίαγας [τὸ ; 

ἰἴϊ6ΠΔ ΠΟΠ 86ΠΊ60] ρογίσοραβ δα πη {||, 8ῖνα οὔθ]. ϑῖνβ αϑίθγίϑεο ϑἰβῃπδΐαβ, 

πᾶς πράτ ἴῃ Ποῦγαθο, πθαῖθ πΠ Ρ]ογΙβ]6. νο]ΠΠ]ΠΠΡτ15 σγαθοῖβ Παρ η- 

τὰ δ). Ηΐης [ἰχσα]ο σΟΠβΘαΠΓ, οἵ νΘΥϑ ΟΠ ΠῚ ΘΎΓΟ-ΠΟΧΑΡΙΆγθη, [Ἰςοΐ 

ΘΟΟΠΓΔΊΟΓΘΠῚ σΟΟ ΟΡ 115 σγᾶθο 5 οἵ ᾿ΔΈΠΠ|5, ΠΊΪΠΙΠΊΘ ΘΧΠΙΡΟΓΟ, 115, 486 580 
ἀϑίογίβοιβ ἰθος, ἀδίγαςς5., ΡυΓΠῚ οἵ δρϑηιθ {118 σΟΠΊΠΊΙΧΙ͂ΙΟηΠ6 νοίθγοπι 

Θορίπασ!ηΐα ἱπίεγργοίαπη ἰοχίιπη. Ααἀ ἤος Οὔ πο ηἸ1ΠΔ τηϑηθγοπΐ τ πι6 

ἀΓραπηθηΐα ἱπίοεγηαθ οχ ἱπ0]6 ὙθγβΙΟη5., εἴ 1511 ΒΘΓΠΊΟΠΙΒ., ΡΠΓΑΒΙΠΠῚ οἵ 

ΕΓΌΟΓΙΠ) ἀοϑιπιρία, απ86 {||5581Π|ὰ ἀρρβ]]αΐ ΒΙΟΚΩΙ] ο). Νεγαμη παοΐ 

1ΠΠππθ|οπιρι15 οἴ ογγογιρι Δα ΠπιπῈ ἀρογίαί ἀγριπ ΘΠ 1ΠῚ ΕΧ [ΠΕ]ΟΠ15 ᾿ΠίοΓΠ 5 

ἀοαποίιπη, ΠΕΠΊΟ οϑί “π| ποϑοίϑί. 

ΜΠ. Ηδες δυΐεπι Γοὶ ἱποογία σοΠ 10 6Χχ 60 ΡΟΙΙ551 ΠΏ δϑί γθροϑίθηάδ, 

τὶ Πυουιβηια 5815 σοΠΊρΡΓΟ δίιΠῈ 6886 νιάθίιγ, χαρά οΟαο 65. ΠΠΔΠΙΙΒΟΓΙΡΙΙ 

Βγ6 ὕΓᾶΘΟΙ 5|γ6 ἰδί!Π| ὨΙΘΓΟΠΥΠΊΪΔΠΙ, δῖνα ἰα Π6Π 5ΥΓΙΔΟΙ, ἱπΠηΠΊ6 ἀ]αΐα να] 
τηθαϊαΐα 40 Οτρθηῖ5 Ηδχαρ 8 ργοσθαθηΐθβ, ᾿πίρθγ 586. ΠΊΪΠ1ΠΊ6. σον ηΪδηΐ 

ἴππΔῈ “ΠΟΘ ΠΙΙΠΊΘΓΙΠΙ εἴ ΡΟϑί ΠΟ Π6 ΠῚ ΟΥΙ ΓΙ ΟΟΓΙΙΠῚ ΘΙ» ΠΟΓΙΠῚ., {ΠῚ σαοδα 

5ΒΓ[0Π05 ΠΙΟΒα απ, 411] Οα11Π0 [Π 810 15 ᾿πΠν θη! πηΓ, [Π 81|5 ἀοϑιἀθγαη- 
ἴα. Ηΐης νἱγ ογίτίοιι ἤδογοαΐῖ δησοΡρ5 ΠθΟθ586 οϑῦ, ὈΓΓΌΠῚ οΧ. σΓ. ν γθα να] 

Βαπίθπίαθ, “86 510 δϑίαγίβοο ἰθρτητΓ 1η ἰγαηϑίδίίοης ΗΙΘγοη πη, ἃ 

Ογίρεπθ ργονθηίαπί δὰ ἰδηΐιπ) γαΐϊΐοηθ, σαΐα [π᾿ ϑύγο- ΠΟΧΑΡΙ ΑΓ οἵ 1πΠ 
δΓΆΘΟΙ5 ΘΧΟΠΊΡΙΑΓΙΡΊΙ5 51Π6 ἀϑίογίβοο Παροηΐαγ. [{6Π| οοπίγα [ἢ ἀπρῖο νοτγ- 

ΒΑΡΙΠΙΓ 51 γεγρα, οὔεῖο ποίαΐα ἴῃ Θυγο- ΠΟΧΑΡ ΑΓ, 1Π σοίοΓΙ5 [ΘΘΈ 115 51Π6 
ΟΌΘΙΟ Ιεσιιπίιγ. ΠΌΡΠΠῚ ἀπΐίοπη οο ΠΊΑΡΙ5 απρογοίαγ, 7πὸ σοαΐςο5. οἶπ8- 

(6ΠΊ ΟΥ̓ ΙΠΐ5, ΕΧ. 5Γ. [αἴΠί, ἱπίογ 86, υὖ 886 ρ6 δοοίαϊξ, πηίπιι οοηγο- 

τηῖτ Εχοάτπη εἴ {Γ65 ρυΐοσγοβ ΠΡτοβς Κο- 

Βηοταπ,. [πἀ1ς65 οἵ στ ΡΌΡ]1ο1 1115 18 ΠῚ 

ἔδοεται ΠὨοςίογσ Τ. ὅκα ΒὌτγάασμη, Ηασν- 

 Πίδα 1δό6ι:, Ροῖτο (οποϑβῖπ δἴφας Εχοάηη 

5416 44 ζὰρ. ΧΧΧΙΙ, 2 απ] ργΙ ἄθπλ ΡΓᾶο- 

᾿ἰαυάδία5 Α. (οηίδηὶ οἀϊάοτγαϊ ἰπ ΔΜοπιίνι. 

5,00, 6’ Ργοΐ. Τ΄ τι, ΡΡ. 1-344. 

4) Οἵγ, Βιοκο]1, ν. 37. 

Ὁ) Ἐεϊ4, Ορ. εἴτ.» ρΡ. τχιντιχν, 4086- 
ἀάτη δά ἥος ςοηῃβτγγηηδη μη οἰϊαϊ οχοίηρία. 

6) 71 μεϊδ δίνην πηι ογῖΐ ἴηι 56667- 

πθηα 15 ααα]!αηιοη 15. ἃ ροηπ πα ῬΟγδΊοη6 

αἰοχαπαάγίπα ἱπαάοϊθηι ΡΟ γ 5] 015, 1ι51{171 567- 

1101118, ρἢγαδίτηηι, νου ϑογιγι δοημῖ. Οδ567- 

ναπάπηι 65 Γ σι ϊριδπαηι νους οΥαθοῖὶς οἱ 

ΤΠοοάοίίοι οἱ νογϑῖο αἰοχαπάγίπα νοσα- 

ῥμία Πποργαῖίοα γοάάογο δοίθαπί. Ομ ἱπρο- 

γι11π|771 μ{ 715 7116 πίον ργ οί ρατο ἀσοιγα- 

{Πη|8 ρΟΥΘΡΟΧΌΟΥΐ, 70γ6 πιπιαηι (6 ατι- 

οἰογο «πδίμ5 ογί. ΟΡ. οἷζ, Ρ. 39. 



 ἈΧΎΠΕ οτὉ 

πἰγοπῖ. ΟἸαργορίογ δα [{{6Π0Ὲ Ῥγουβιβ αἰτ πη ἀαπιὶ ΠΟΥ ποοοϑϑαγίο γοααί- 

τογοῖαγ, σαὶ ν6] παΠ| πὶ νῸ] ραϊιοϊβϑίπγα απίιπὶ ἀἀαἸταπηοηΐα Οτσοπίαπα. 

ΠΟΠΊΡΓΟ ποηάογοῖ, Τιης ΘΠΙΠῚ ΟΠΊΠΐα ἰΠϑΓΠΠηο ἴα ΠΊΡΘΓ Γθοθηϑίϊα απ Ποὺ 

ΠΡτὸ νὴ ογιτἰο5. σοηΐογγοῖ, οἵ σα] [πη 11Π15 ἂρ πος Αἰ Θητπὶ ν 6] βαροτ- 

ΠαϊπῚ ἱηνοηϊγοῖ, ΡῬΓΙΠΊαΓΙΟ [πίθγργοι! ἀπο Π5., ἴοχῖππῚ ΡὈΓΙΠΊΘΘ ΠΙΠΙΠῚ 

τῶν ΟΘ΄ τθοοςῃποβοογοῖ, γοϑεππθγοΐχιθ. Ηπιης ΠΠὈγιιηγ, Πἰδὶ οπιηΐα πιὸ ἔα Ππηΐ, 

πη νογϑίοηθ ϑδῃϊάϊοα, 8 ΠῈ 1Π ΡΓΔΘΒΘΠΤΙ νο πη ηθ γἹΓ8 ἀοοτ5 ΘΧΠΙΡΘΟ, ὃχ 

Ρατγί βϑα]ῖθπη ΠαΡΘΠΊ5. Εχ ραγίθ, ᾿πηϊ8ΠΊ, αι ΠΟῸΠ ΟΠΊΠ68 ϑογρίαγαθ 
ΠΡτὶ μυΐπ5. νΟΥΓΒΙΟἢ8. ΘΟΘΠῚ ΟΘηΒι1 81ηΐ Δοϑ Πα Π6 1; 411 σαϊάθπη ΡΪτ5, 

11 ΠΊΪΠιΙ5. ΡΌΓΙ, Ργοὰΐ οΧχ ΠΊΔΠΙΡΙΙ5. ᾿πΠίογργοι!β οορτὰ6 Ρτγοαϊθγαπηΐ, δὰ 
ΠΟΒ ΡΟΓγοπογιηΐ : 411 απο βϑῖνα Πογπηθποιΐαθ, 5ῖν ῬΓΙΌΓΙΠῚ οοτγγθοΐο- 
ΓᾺΠῚ απ βογ θαγιιπ) ορογὰ σοάϊοιπη ΠΟΧαρΙ αγαπὶ ἱπΠυχαπὶ αἰ σαοα οχ- 
ΡΟΓΙ 5πηΐ. 

ΨΊΠΠ. [π᾿ ΡῬΓΙΟΓΙΠῚ ΠΕΙΠΊΘΓΟ ἃηΐβ ΟΠΊΠΘΒ. ΓΘΟΘΉΒΘΠΟΙ5 οϑὲ ΠΠΡῸΓ ΟΡ, σαὶ 

ογπηθ ᾿πΐθσογ ἴῃ πος νΟΪΠΠΊ]Π6 ὈΓΙΠγτΠῚ οσσπραΐ ἰοσιπη. Ηΐϊς ΠΡ 6γ ἀποθιβ 

ΠΊ55. ΠΊΘΠΊ ΓΔ ΠΘΟΟΙ5. Βογρίαπαθ ΠΟΙ] ΟΙΟΠΙ5, ΠΕΠΊΘΓΙΒ ΧΧΙΚ οἵ χχν ἰπ (ὐαΐα- 

Ιορο Ζοερξδ 5: :.:ηδῖ 8, ῬγΓαΘΟΙΡα6 σοπτ Πϑῖαγ. {Π|Ὸ [0115 78 (ο,305 Χ ο,345}} 

ςοηϑίδηϑ,, ἱΠ|{|10 οἵ ἤπθ πη π15, σοΟΙργο μη Ῥτγονογθία ἃ οᾶρ. χχ, 9 

π57π6 δ ἤποπι ΠΠΡτὶ ; ΕΠοο] οϑαβίθη ἴογθ ἱπΐθσγιπὶ (ρας. ΡῈ :) οἵ Πδγαπὶ 
ΙοΌῚ 4 ἱπ|{10 τπιϑηπι δὰ σὰρ. ΧΧΧΙΧ, οὗ. ΤΙ ΠΘΑΓΙΠῚ ΠΙΙΠΊΘΓΙΙΒ ἴπΠ ὈΠασΌδΔ ΠΟ 

Ραρίπα πΐογ 26 εἵ 30 Πιυοίπαῖ : ραρί παγιπὶ ποΐαθ ΠΕΠΊΘΓΑ 65 ἱποὶρίπηΐ 

ἃ ξΕ:, αιαΐογη. Ἐ, εἴ, 5 βογιρίαα ὉῊ : 09, ρεγριηΐ ἀϑαπθ δὰ ρας, 

Παδίογη. 1; ἱπ46 Ὄχογαϊταγ ΠΡ ῸΓ ΙΟΌἱ, εἴ πονὰ ραρίπαγιπὶ οἵ σααϊογηϊο- 
ΠΙΙΠῚ ΠΙΙΠΊΟΓΔΙΙΟ οἰΠΔῈ ἃ :, ἰΐα δπΊθη, πΊογῖο Ζοορα, τἰ [οἰατη αποα ἴῃ 
ῬΓΙΟΓΙ ἴαοϊθ ποΐδ[ιπη εϑί ΡΆΛΥ :, [π᾿ ΡΟΒίθγουἹ ργαθίεγαϊ ἃ :, ὃχ απὸ Ρᾶ- 

τεῖ ἴπ τιπὸὺ δοάοιησις ἰἰργοὸ αἀϊνεγϑαβ ΡαρΊ ΠΆΓΙΠῚ ΠΕΠΊΘΓα ΠΟ Π65 ΔΒ Βογὶ, 
αἴχιιο ἱπ46 ονθηϊγο αὖ σπαθ ἀπογιπη σοαϊοιιπιὶ ἀγριιθγοβ ἰγαρτηθηΐα βᾶθρα 

ὉΠῚΠΒ σΟαἸοῖ5. 5ἰπΐ 4). Μαπηιβογρίβ ἈΡγαμηρίταγ αὐ ρΡαρίπαπη ΟΖ, δὰ 

ΒΘΡΓΠ.ΠῚ ΠΟΠΊρο [ΟἸπὶ πααίογπίοηἶβ Ε αἰτοῦ ὁπ απηθγαϊοπίβ, ἴῃ θὰ 
ἴ6Γ ἰἴ6ΠῈῚ ογαυὶτ ποίΐδγιπ : οΧχ ποία ΤΉ: γαηβι τ δὰ Κᾶ:, οἵ οχ εξ: 

ὦ ΔΗ :, ΡΟΓΓῸ Πιιηγογιβ ΝᾺ : ἀπάθιι5 ΡαΡ 6 }}15. ἀρροϑαῖς. ΟἸΠαγαοίθγαπη 
ΒΡΘΟΙπΊθη ἀδάϊπγι5 ΓΆΡ χχνὶ οχ [το Ἐπ οΙοβίαδῖαθ τ, 1-τὸ. (οαοχ 

ΑἸΐογ, ΝΘΑΡΟΙΙ ἴῃ ὈΙΒ]οΐποοα Ναίίοπα!ὶ 5Ὲ0 1. Β, 1τδ, παπι. ΧΧ 880 0- 

γαΐι5, οοἴο [0115 (ο,200 χζ ο, 250.) οοηϑβῖαϊ, σιογαπιὶ ραρίπαρ ποίδϑ πὰ- 

ΠΊΘΓΑΙ65 ΠΖ : ΡΒ : οὰπὶ 30 [ἰποῖὶβ παροηῖ. Οομρθοϊαηῖαγ αἰτίπηαπι ἰοδὶ 

ΡΑΓΙΟΠῚ ἃ ΟΔΡΙΪΘ χι,, ὃ ἀϑῆὰς δὰ ἤπθϑπηι ᾿ἰἰρτὶ, οἵ Ῥγονογοίογαπι ΘᾶρΡ. , 

1-π|, 10. ἔ1|8 σΟΠγδοΐθγιπι βρθοίπηθη ὀχ ϊδοῖαγ Τα. χιχ, ἴῃ απἃ « υᾶ- 

4) Ζοερα, (αίαϊορ. Οοαά. (οριὶς. εἴς.» Ρὰρ. 178. 



--- ΧΙΧ --- 

ἴποῦ οοπϑρίοἰπηξαγ ἤρτγαθ αἰγαπηοηΐο ἀοΠπραΐαο,, απαο ἸοΡαΠπιὶ τοίογαηΐ 
οΠὶ ΠΙΪαιι5. [ρ86 Ιοῦτιβ, αἰττπαΐπο τπιποϊαγιιπι ἴογα ἀθοθπγ, ἐπηΐοα ἱπαπ5 

οϑὲ Ὀγθνΐ οαπ {Πογαοα οἵ ρα! ππἀαπΊθηΐο, οαρίίθηια ροϑίαϊ ἀἰαθπγα 6 β6Π)- 

ΠΪ5 ΘΟΠΊΡΔΟΙΙΠῚ οἴΠῚ Πἰ ΠΡΟ ἰαοίοηλ ἀπ] θ᾽ οπίθ. Βαγραΐιβ οϑί, οἵ ἀοχίγα 

ΒοΓΙς Παβίαπῃ, 51 η]ϑῖγα οἱ οριιηγ. ΕἼΠ 6 τὰπίο 5. ρΘΡ!Πϑαας ἱπάπίας,, ἀϊαάο- 
Πγαΐα ΠΊΟΠΙ Ια ]116 οἵ οἴησι!α σοϑίαηϊ πηϊοηῖθιιβ ἄθοογα. ΡΙοΐαγα [ἰςοΐ ῥγο- 
ἴδοΐα ἃ τηδηῖι Παια ϑ8ῖ5 ραγίία, Ἵσθΐογασι ΒυζΖαηϊίπαθ γί! ργορίογ, 811- 

αΙ8 ΠῚ ἴαπηθη βοῦναΐ ᾿Π60]6 ΠῚ οἰ ἸΟΓΙ5. 58 6.111, 5: Ζα!ἀ6η} πθο ἀπ πη νἱ- 

αἀδῖαγ ἤπης σοάϊςαπῚ νϑΕιϑιοΥ τ15 6586. ΘΟσΘΠΒΘΠΑΤΙΠῚ » 4). 

Ῥγδθίθγσ ποθ. ἀτιοβ ὑγαθοίριιοβ ργαθϑίδητ  γοϑηιθ σοαο65, 48| ΠΠὈΓῸΠῚ 
ἴοΌἹ ππίνθγθιιπη, 2.3. νυ 15 ΘΧΟΘΡΕ5, σΟΙΠρΡΓ Πα πΠπηΐ, 811 ἴγα5. μαρθη- 

ἴῸΓ τΠΘΠΠΒΟΓΙΡΙΪ, 411 δἰ] [αηίιπη οἰ π5646Π} ἔγαρτηθηΐα βεγναηΐ. Ηἰ βπηΐ 

σΟ64. ΧΧΧΙ εἴ τὸ ποβίγαβ Ἷο!]θοίίοηΐβ, σ“ΠΟΓιΠῚ ἀἰοβογρ !ΠΟΠΘ ΠῚ Παρθ5. ἴπ 
ΡΓίπηο ᾿υΐπ5 Ορεγίβ νοπιπηίπε, ρᾶρ. χχυ-χχνι. ΡΓΙπηαβ. εχ [00 οοπίϊποῖ 

0ΔΡ. ΧΥΙ, 14-22: Δ]16Γ δἰ16Π| σΘΡΡ. ΧΙ, 17-ΧΠ|, 1; ΧΧΙΠ; 2-ΧΧΙΝ, 2951 ΧΧΥῚ,, 
ΠΟ ΧΧΥΠΙ, 1; ΧΧΙΧ, 21-ΧΧχ, 29. ΤΟΓΠΙΠῚ ἔγαρηηθηἴ1Π|, ΠΕΡ. ΧΧΙΧ, 21-ΧΧΧ, 8, 

Θαϊταπη παῖ ἃΡ Αὐπ]ρῆο Ετπηαη εχ οοά. Ὠ. ὈΙΡΙοἴμεοαθ Βοάϊείαπαε [π 

« Βγπμο δε οΓ6 ἀν οδογαοεγρίϊβοίθη ποϑρογβοίχιιπρ 465 αἰίοη Τ᾽ οδίαπιθπίθ5». 

ΙΧ. Εχ ΠογιπΊ οοάϊοτιπΊ ἰΘοί ΟΠ τ15 ναγΙ5, 4185 50 ἰΙοοὸ Ποίαν ΠΊ15, 
ΘΥΤ ΘΠ 55: Πη6 ἀρραγεΐῖ, “αθΠΙΟΓ ῥγίογεβ ΘΗ] ΙσαΠῚ [Οἱ νϑγϑίοποπ οχ ΓΧΧ 

ἱπίεγργοίαπη {γα πϑίδίίοης δηΐεογίσεπίαπα ἱπηπηθαϊαΐθ ρῥγοίθοϊαπ) σοπίίποτγο: 
ἘΠΕ ΠῚ ΠῚ διε πὶ δα η6ΠῚ δα ΟΠ6ΠΊ ροβί σοάϊςαβ Παχαρίαγοβ σογγθοΐαπΊ εχ- 
ΒΙΡογθ. Ῥογγο, τί ργίογίβ ργοροβίοηἱβ γεγίϊαβ δἰ πσθβοδΐ, “815. απίο Ηθ- 
ΧΑΡΙα νογϑίο ΙοΡῚ δθχαπαγίπα οϑϑεΐ, 40 Οτίρεπε διαΐαπηι8 οροτίεξ. Ηΐς 
ΘΠΙΠῚ ἰοσιθη5 ἀ6 δααἰταπηεητ5 ἴηΠ εα 46 ΠῈ οἀϊτίοπα 5110 ἅθνὸ δχϑίπεριβ, 
Εἴ (6 115, “86 [πη ἰρβα ἀδθεγαπΐ, αἷΐ: « ϑίς εἴ ἴη [ἴοβ, 840 ἢἰβ νεγρίβ: 
ϑογίρίμηι 65 ἀμ 6171, ἱρδμ1ηι γΟΣΗΓΓ οί μ1γ1 Ομ ιΐδις Προητΐγτις γΟϑμγ- 
Β11 » (80. ΧΙΠ, 18), “πᾶθ 56 ΠΠΠΙΙΓ τ5ηπὸ δ ἤποπιὶ, δρια μοργαθοβ 
ΟΠ Θχβίδηΐ : ἡπᾶγθ ποὺ ρα ΑσαΠ]!απὶ Παρθηΐαγ; 56 δριὰ ΤΙΧΧ εἴ 
ἀρια ΓΗροάοίίοηοΠῚ πιοδά 56 Π511ΠῚ δα ο ΠῚ 5πηΐ. [ΠΠι1ΠΊΘ Γᾶ σποσς 818 
᾿ΠΨΕΠΙΠη5 ἴπ 0, “ᾶς ἴπ Ποϑέγί5 ἘχθπΊρ  αγίθιιβ αἰΐγα Πποργαίοιπι γοάπη- 
ἀδηΐ πηοθ4ο ρϑγιιπ), πιο ΠΊΠΠ ΠῚ ; ΡΆΓΙΙΠῚ “α!6Πη, ττὖ] οΠΠῈῚ Π5 γεΓΌΙ5: 
ϑΗ7 5 :6115 πιᾶηθ οὔ εγοδαί ργῸ {ΠΠ]|᾿Φ σαογίΠεῖα, ςϑοιιιά πηι Π1ι1)10 1771 ΘΟ ΜΉ, 
δἀαίταγ: γηετοηγι μπμηι ρΓῸ ρόσοαίο ργὸ ἀπίπιαδιις οογιιη (1, 5). ΕῈ σαΠῚ 
δ5: οπογιηί Αηρφείϊ 7)οῖ, μί ἀϑίαγομπί σογαπι 1)60, οἱ ἀϊαδοίμς γνογιῖί 
ΟΜ 65, ΒΡ ΠΘΟΙΓΓ: ΟἸγ οι ηΐθη15 [ΟΥΥαπι, οἱ ρογαμιδμίαης πὶ οα (ἰδἰά. 
Υ. 6). Ργαείεγεα ροβϑί πᾶθς ψϑγθα: 7)0)7)η1711ι5 αἰοα 1, 7)οηηίμιις5 αροζε; 

4) Ζοορα, 1014. 



ἀρυὰ Βοργᾶθοβ πὸ ογαηΐ ἰϑία : δίομ ])οηιῖηο ρίαοι!, [ἰᾳ γαρίμηι. ὁδὶ 

(ἰρ14. ν. 21). Μυϊίαπι νγο [πῃ Ποϑίγίβ ΘΧΘΠΊρΡ] ΓΙ 15. αἰ γα ΠΘΌΓαΘΙΙΠῚ τος, 

ἀππάδηϊ αιιᾶθ ἢΪ8 τΙΧΟΓΙΒ ἴο νογθῖ5: Ομομβαιθ ρου γ αδὶς ἢ αὐάαπίατ: ἢ 
αϊσοπάο: πιάποροὸ αἥπς ραγ»Ὸ ἰθ ΡΟΥΘ Θαερθοίαη δρθη δαἰΠ15 ὨιΘΩΘ, 

π5πο αα {Ππ4: Ζ90: γοφιιοδοαηι αὖ ἀϑγιη15 Ἰιοῖ5, οἱ α ἀοίογίδι5 φμὶς 

γιὸ πιιπς ἀοιΐπθηί (π, 9); ΠαΠῚ μᾶθο ΤἈΠΙΠΙΠῚ ἸΧΟΓΙΒ νοῦρθα βοτὶρία βαπῖ: 

δοΩ αἷς νογϑιιι σοπίγα 1)οτηπιηηι οἱ πιο  γ6. ΛΌΓΒ ΠῚ Ρ] αγίπηα ἴῃ πηραϊο. 

τοῖο τὸ ἴον αριιὰ Βοῦγαθοβ γορογπηΐαγ, σπαθ ἴῃ ΘΧΟΙΠΊρΡΙ ΓΙ ΡΒ. ΠΟΒΙΓΙ5 

(ἀοϑι ἀογαηΐαιγ: βδορίιϑ σι 46Π}Ὶ ὙΘΓΘΙΟΊΠ αδίπογ, ν 6] {Γ65: ἱπίογαππη νΈ ΓΟ 

Ζααϊπογάοοίπη, πονοπηάθοϊπη ν6] βεχάθοίπι. Ελ χαίᾷ τὴς ορογίδξ Ηἷς ὁπα- 
ΠΊΘΓΑΓΟ, Πᾶ6 ΠΉΠΠῸ ἰΡΟγ σΟΙ]Θρ Πγι15, Π6 ΠΟῸΒ ἰαΐογοΐ αἰβογίπηοη ααοα 

Ιπάἀδῖοα ἱπίογ οἵ ποβίγα δχθιηρίδγία ᾿πίογοθα! 7» 4). 

λοΪΘητιπὶ 88Π6 οϑῖ, Οτίρθηθηὶ Παια ΘηπΠΊΘΓαβ886 β[οΠο5, 48] ἴῃ ΠΕΧΧ 
ὙΊΓΑΙΙ {ΓΑηβ]αίίοηθ ἀθογαηΐ, 5ἰου σαδοάδπ) βαἰΐθτη γοἀππαδητία ρῥγοΐα!ξ. 

Ἰ)εἴδοῖα! ἴαπηθη ΑαἀδηγαηΠ1 6χ Ραγῖθ βιρρίον ΗΙΘγοηυ πη σαοδα ἰατῖπα 

ΘΧΘΠΊΡΙΑΓΙα, ῸΡῚ αἷΐ: « 851 δὰ “86 8110 δϑίθγίβοῖβ δ αἸα βαπΐῖ, βαδίγαχο- 

Γίβ, ΓΒ. ΠγαΧΙΠΊα ὙΟΪΠΠΊΪ 5 ἀθ γι πο ΙΓ: οἵ πος ἀππηίαχαΐῖ ἀρ ὅταο- 
(ο8. (ὑδθίογιπι ἀραὶ 1, ἴΠΠ05 δηΐθ θα ΠῚ ἰγαηϑι ΟΠ ΠΣ αιᾶπη 5860 ἀβῖίοσι- 

5015. αἵ ΟἸΘΙ18 ΠΊΡΟΓ αἰ Πγι18, ϑορί Πσοητ ἴογπη αὰΐ ΟοἴΠσοηϊὶ ΕΓΒ 

ἀδϑιπηΐ » δ). Ιἀ6 πὶ ῥγδθϑί ΗἩδϑυοῃ 5. ἴῃ ἡγροίποοίϑιις ἵπ Προς 5αογΟ5, 

ἀοοθηβ8, ὈΠΙΥΘΓΒΠῚ {ΠὈΓΙΠῚ [ΟΡ] 2200 5110 Π18 σοηϑίαβϑθ, δχ σα θ5 ἃπῖα 

Οτίρθηθπη βοχοθηΐοβ ἀοίπίϑϑδο. Ηπης πππηθγαπι Ὦγ. ΒΙΟΚΘΟΙ], ἀοοαγαΐα ΒῸρΡ- 

Ραυϊαϊίοηα ἴαοΐα, «αἱ 373 τϑαποῖΐϊ ο); “αθπὶ γογίζαϊ! ΡΓΟΧΙΠΠΪΟΓΟ ΠῚ 6586 

ἰηἴγα νἹἀθ Ιπγι5. Ῥγαθῖοσ ἤπᾶθο Δ] πα ἀγριιπιθπίιπη, σαδιηνβ δασαὰ ἀαθῖο 

ΘΆΓΘΗΒ., ϑαρρβαϊΐαγα ροβϑαηΐ Ὀίῃὶ ΠΑ ΠΠΒΟΓΙΡΙΪ σγαάθοὶ τοϊαθηησι ἰατπὶ 

{{0γι ΙΟΡΊ, χαΐϊ ἀϑίθγβο 5. 1ΠΒΊΓΟΤ ἃ ΠῸΒ ΒΩ Ρογνοπογαπηῖ. τγαθοὶ βϑπηΐ 
ςοά. 1952 ὈΙΡΙοἴμθοαθ χαυοηάδμη (ΟΙ ογίημαθ, ἀπᾶάρ (ΟΙ ογίπαβ ἀρροὶ- 

ἰαῖϑ; οἵ οοά. 346 ὈΙΡΙοΐμθοαθ Ναϊσαηαθ, “αὶ 'ἱπ ἀρραγαῖαὰ δα ἔθδες 

Τοείαπιθπίμηι οΥαθοηι οὶ Ῥαγ δ ἰθοϊοπῖφιις ἩοΙπιοϑὶὶ δὲ ῬΡΆγϑοπῖ 5ῈὉ 
ΠΕΠῚ. 248 οἰΐαῖΓ. « Αἰιοϊογι [αἴθ αἰγίβηιθ οοαϊοῖβ, πιογῖῖο ΒΊΟΚΟΙ!, ἱπὶ- 
ῬΆΓΘΠῚ 6886 Ραΐοῖ ; ΟΟΙΡογῖίηο {τ ριθηα οϑὲ ἰαιβ αἰ σοητίας οἵ Παοὶ, οαπὰ 

ΒΘΠΊΡΘΓ ΠΙΙΠΊΘΓΙΙΠῚ 5110 ΠΟΓιπΠλ βίο γίβοῖβ ποίαϊογαπη οἵ ποπιθη ἱπίογργοιιβ 

ὉΠῸΘ (ἰοΒΕΠΙΡΙ ϑπηΐ ἱπαϊοοῖ, απὸ πιαρὶβ ἀοϊοπαππι ὁϑῖ, αυοὰ ἱπᾶδ ἃ 
ς. 10, 7 υϑ48 δὰ δδρ. 11, 11) οἵ ΓΟΓΒῸΒ ἃ οἂρ. ῶ0 υϑαὰς δὰ ὁ: 91, ὃ 

4) Ἐρ. δά Αἰποαηθπι, ἢ. 3-4. ᾿Ιὼβ, στίχοι ἂχ χι χωρὶς ἀστερίσχων" μετὰ 

δ) Ῥτααῖ. ἴῃ τγαηβίατ. ᾿δτὶ ΤῸ οχ μερσ. δὲ ἀστερίσχων βα: οἵ ἰζογασα ἴῃ ςοάϊος 
ο) Ορ. εἶτ.» Ρὰρ. 30 -- ΑἸϊοπαπι ρσοσ- αῖ. 346, ἴο]. 121 ν. : ωβ. στίχοι ἄχ 

585 οδϑ αιοά δὰ βπθιι Πἰδτ ΙΟδὶ Ἰορίταγ χωρὶς ἀστερίσκων' μετα δὲ τῶν ἀστερί- 
ἴῃ ςοά, 161 (ἀρὰ ΕἸ6Ι 4, Ρ. τχνι) βοσοῖ : σχὼν ἔχει στίχους δε. 
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Ἰασιπα οϑῖ. (οπίγα οοάοχ ναϊίοαπιιβ ἢ. 246 ναϊάς τηϊπογί αΠΠροητία οΧχὰ- 

Γαΐιι5. 50105 ἀϑίογίβοοβ 51Π6 5[[ὉΠΟΓΠΠῚ ΠιΙΠΊΟΓαϊΙοηΘ. Ργαοροῖ, ααὶ ἴῃ 60 

βᾶδρθ, τ Ργοραΐ οἱ δ!!Πογιτη σοά!οιΠ0 σΟΠΊρΡαΓαο οἵ ἸΟΘΟΓΙΠῚ ἱπΠ40 165 ; 

ΡΘΓ ΘΓΓοΟγοηῚ ἰπ Αἰ πιπὴ ἰοοιΠ {γαηβογρί! ϑαπΐ» α). Νϑαιο πιδίογί5 πῆο- 

πηθητὶ βϑαπί ἄπο οοαΐοα5. [αἴπὶ θα!!! πο πὶ ΠΟΧΑΡΙ αΓΟΠῚ 5. Ἠ]ΘΓΟΠΥΠΎΪ οΟΠ1- 

᾿ΡΙδοΐεπίο5. Ῥγίπγιϑ οχ ὈΙ]Π]οἴπθοα Μαϊογί8- Μοπαβίογι! οαϊτα8. δὲ 1η ορο- 

τίθαβ. οἰπβάθπι 5. Ποοίογί5 ἃ ἰ. Μαγίίζδπαθο; σ“11 ργαοπηβϑα δΔαπΊΟΠ!ΠΠΙΟΠΟ 

ἴα 46 ὁὁ Ιοχαϊταγ: « Ὁ νϑῦοὸ δὰ ποὸβ8 ρθγνϑηϊΐ ργίοβίβϑίπγιπη {Ππ4 δη- 

τα! τατ5. ϑᾶσγαθ ΠΠΟΠΙΙΠΊΘΠΓΙ1ΠῚ. . .. ᾿ρϑιββι ηπη]. ἤπιπο 6586. ΠΠΌΓΙΙΠῚ σΟΠῚ- 
ΡΟΓΙΠΊΙΒ, ΠΠΠ6ΠῚ 5110 [ΠΊρογα ἴδηῇ δος Αὐιριιϑίίηι5., αὖ ΔΤ ΓΑ 1[6ΠῚ 

Ῥγαραϊςαντ ἱπίογργοί 5 Η]ΘΓΟΠΥ ΠῊΪ ΟΠ Ρ  πίαπὶ ἂς Πά6πῚ. ... ΠΙ5 Παησῃ6 

ῬΓΔΘΥ 5. νεΐογιιπη Ραΐγιιπι ἀΟΟΙΙΠΊΘΠΓΙ5. ἴα ο1Ππ|5 ΠΟΡῚ5 σοποθάθηΐ δθηπί γο- 
ΓΙΠῚ ΔΟΒΓΙΠΊΔίογα5,, πηδηϊ δία Θχϑουρίογιπη να γαάδγριιογα ΟΠ 5586116 

ΠΟΠΠΉΠ1α τεροΐεγθ, οδϑίογιηι αἶσο πθο ποη αϑίθγ 15 ΟΟγ 11 οἰρηα, 446 πο- 

ἰαγίογμι ἱποοριαηα ργαθί 1556 δι. "6 ρογίμγθαία ἴπ πιαηδοῦρίο 

οοαϊοο. (ἰδβίοτιιπη ριποΐα ἀἴιο οΓαβϑί γα ΠΟΠΠΙΙΠΠΠ8ΠῚ ΒΌΡΡΙΘΓα ΟΌΓΑΥ ΠΊΠ8, 

ἃς ἀεἤηΐϊοεπάα 486 5110 δϑίεγίβοιβ8 εἴ οὔθ 5 ροϑίία ϑιιηΐ » δ). Ἐχ Πᾶς 
᾿Μαγίδηδοὶ δαἀπηοη! τ! 0η6 5815. Πηδη!6ϑτπ1πΠΊ οϑί, πιθιηογαίιπη σοαΐσοπη πϑιά 

δοσιΓαΐα βογρίαπη, ἴῃ ΘΟΠ]Π6 5΄5η8 ΟΥΙΟα δ} ΟΠΠΠΪΠΟ ΟΠΐδθα 811 ΠΟΙ 

Γοοΐς [πι586 δαάροβίία, δ [ἿΦ6θοὺ ρϑγιτ 11] Πᾶς ἀθς τὸ Πάθηδιμη; σπποά 

ΘΕαΠΔ ΑἰπιηἊς σοηήΐτγιηαν! Ογαριβ. Ηΐς δηΪπΠΊ 8[1π|πΔὶ σοαϊςαπΊ [ΔΕ ΠτιΠ 

ΒΙΡΙοἴπεοας Βοαϊοίδηθε ἢ. 2426, 5ίσῃ. Νεγο Ἐς. 6-7 ἀδθβογιρθηβ, δαἷξ: 
« ἀ6ηΙ41|6 ἀϑίαγίϑοοβ οἴ18ΠῚ δἴχιιθ οραίοβ ΖιοβδπΠ), Π6ς ΠΟη 5βίρπα 580- 

πᾷς ἤπαϊία ἰδιιἀδίιι5 οοάοχ Ροάοίαηιιϑ ἐχῃϊρεῖ, χιαθ ἴῃ πΊ5. Ῥαγίβίβηβί 

ἄδεβθε νἱάδηΐαγ, Πἴ51 ἰογίς ΜΓ δ ηδοιι5. δὰ σΟΠϑ ΠΟ ΟΠΊΒοΓ » ο). Νο- 

Ἰαπάτιγη ἰαπηθη οϑί, τὶ ΥἹΓΙ ἀοοΙ! Πογιιηΐ, οἵ ᾿ρ811ΠῈ (ταθιππὶ ἴῃ 518 6α1- 

τοπα είογί5 Τ᾽ αϑίαπηθπί! βθοιηάτ Γ,Χ ΧΟ Ιπἰογργοίιπη βίρπα ογιτςα Οτί- 
Β6ῃ15 586 ρ6 [α50 δάροβιι5856 4). 

Χ, Εχ Πί5. οπΊη!Ρτι5. ᾿Πα ΠΡ Δ ΠΐΘΓ γα, οἰζαΐοβ σοάϊοα5. σγᾶθοοβ οἵ 
ἰδτΠο5, “0015 δοσθηβοηαάδ οϑῖ ΠΠΟ]Π6 νΈΓβίΟ 5 ΓΟ-ΠΟΧΑΡΙΔΓΙ5, απ 5811- 

ΡῬΓα ἰαυανίηηι15, ῬΑΓΙΠῚ ᾿ΠίοΓ 86. ΘΟ  ΘΠΙΓΟ [Π ΟΡΟΙΟΓΙΙΠῚ οἴ δϑίθ ΓΙ ΒΟ ΟΓΙΠῚ 

4) Ορ. ςἴϊ., Ρ. 33 -- Νοίδηάππῃ ἸΠΒΌΡΘΓ 

οϑῖ, σοαΐοοπ Ναῖϊς., 4υἱ ρτγαδίθγ [ΟΡ αΠΊ, 

ΡΟηΘΙο: πάρ πηαχίπηα ΟΥ̓, ἰηςογίτπἋ0 

οἴγοα Ἰηϊτπ1πΔ οἵ ἤπθπ νοτΡΟΓα πη, πᾶς 58 

Π|Ότοϑ ϑ8] ουηοηΐ5, ϑ4ρ., Εςο]!., Ε56Γ.1 οἵ 2, 

Εδβιῃ,, ΤΟΡ, εἰ Τα ἀπ 5ἴης ποί5 ογιτῖς 5 οἱ - 
βοπΙΔη15, 564 (ΠῚ νΔ1115 ἰθοῖ ΟΡ 15 τηᾶΓ- 

δἰπαι θυ 5 Ααα114ς, ϑυπατα. οἵ ΤΠΘΟά. σοπλ- 
ΡΙΘΠοπάϊς, δϑίογίθοοϑ 1Π πγαῦρίης ἰαΐοΓΑ ! 

πηΐηΐο ςοπϑοτρίοσ Παῦφγο, οἵ ἴοσε παη- 

αύατηα οὐποοϊατα 1 ἤπα νοΙϑις]οσατη Δρ- 

ὶ χ2 ᾿ 
Μων Ἄς ᾿ 
ΨΚ ΑΣ  ᾿  πτ 2 

1115 β'σῃῖβ σοπηργοΠΘηαἹ] ἀςθοαηΐ. 

δ) Μίῖρης, Τ, 29, ραρ. 61. 

0) 1)᾽οϑογίαίο (6 ναγ]ϊ ν]{1Π|5 ΠᾺΧᾺΧ ἱπ- 

ΤογΡρΥοίμηη, Ὁ. 107. 

4) (οπδιθγαηα ϑαηΐ 4046 Πᾶς ἀθ Γα 

50 1010 βάθρα ἰαπάαΐι5. ΒΙοΚο] τη Ορ. οἷ, 

Ῥάρσι,"327) 



-- ΧΧΙ -- "δ 

ΠΌΠΊΘΓΟ ἃς ΡΟΒΙΠΟΠΘ; ῥγοϊηάθαιο ἱποθγίπη Ρ] ΓΙ ΠΊ]ι18. γο  παποτο ἰθοῖο- 

ΓΘΠῚ οἶγοα ΟἸθθα ν6] δἀάίία ἴῃ ϑαπίοτγιιπι ἱγαπϑιαἴίοηθ, πὰ Ογίβοποθ. 

ΟΡΘΙΟ νῸ] ἀϑίθγίβοο βίρηαν!, ΝΌΠ 8610} δορί τ, αἰ1ΠῚ ΑΙΤΟΓ οΧχ οἰ 5 
τΟΒΕΠ0115. 5[[οἢτιΠλ Δ] ]τι0Π) ἀϑίουίβοο ποΐαϊ, τγο! ]1 οαηοπηὶ ἀρϑαπθ 1Π0 
βίρπο γοϊϊπραηΐ. ϑ:ς, αὐ ΔΙ ]πὰ γα πὶ ΘΧΘΠΊρΡ᾽ ἃ, οᾶΡ. ΙΧ, 24 ἴαπίαπι 

πρόσωπα χριτῶν..... τίς ἐστιν ὅγτο-Πεχ., “ςοὐ. ὑπτ|5 ἰαῖ., οἱ (οἸδαγί. 80 

ἀϑίθγίβοο ἰθριιηΐ ; σοάδχ Δἰογ ἰαΐ. 6 σοηΐγα 5110 ΘΟ 6 ΠῚ β5ῖ5Π0 ΘΟΠΊΡΓΟΠΘΠαΙΐ 
οἴ. Πὶ 25". Ιἴδπὶ σᾶρ. χι, 205 80]118 (ΟΠ γ. αϑίογιβοο ποίδϊ; δἵ ἂρ. χι, 21" 

ἐχχέων.... ἐπ᾽ ἄρχοντας ϑυΓο-ΠΟΧΑρ  αγὶβ. ΒΟ πηπηοάο οαπὶ ἰαἴπο ὈΟα6- 
ἴαπο, ἰην 5. σοαϊοῖθιι5 Νίαϊουί5- Μοπαβίογ, (ΟἹ Ρογίίπο οἵ Ναΐσαπο 346. 

ΘΙ ΠῚΠΙΤΟΓ Παρ. χα, τοῦ: ὅτι νῦν χωφεύσω χαὶ ἐχλείψω, εἴ 2οῦ: τότε ἀπὸ τοῦ 

προσώπου σου οὐ χρυβήσομαι σοὐϊοο5 ἰΔΠΠπ|ὶ οἵ ϑυγοτ-ῆοχ., ἰηγο ΟΟΙΡοτί., 
αϑίογίβοο ποΐδηϊ, Ἂαἰππὶ Π15. 3406 ἰηΐοσγοβ νν. 10-20 8100 δοάθιῃ βί5πο 

ΠΟΠΊΡΓΟΠΘηαΙζ. [ἀ6Πὶ ΠΊ5. 851Π6 ποῖα οὔτ ΟΥΙ ρα πίαηα ἰοοῖς νυ. 18-1ὸ 

ΠΔΡ. ΧΙν, Ζαρι8 ΟΟΙΡογί. οἵ ὅυγο-ποχ. {Ππ4π|ὲ Ργαθπητπηΐ πᾶ οἰΠῚ οΟΩ, 
Ιαῖ. Βοαϊβίαπο; π|8. νεσο Μίαὶ. Μοῃαβῖ.: ἄπο ραπηοΐα ροϑῖ νϑῦραπὶ τῆς 
γῆς Δαροπθηϑ, ῥΧΥᾺΙΟΓΙ ἹΠίθγργο βοαπθηία {δα : χαὶ ὑπομονὴν ἀνθρώπου 

ἀπώλεσας -- Ξρθηϊ Ψν67Ὸ ΠΟΊηῖ5 ρον] Ἰ5ἐϊ. Ἐὶ σοπίγα ἰἄθπι οοα. 346, ο6- 

ἴοΓΙ5 [ῃν 15, αϑίθγιβοο ποΐδϊ νυν. 6" - 7 σὰρ. χν. Ῥογγο π|8. (οι θογί., ϑγτο- 

Ποχ. οἵ οοά. Μαὶ. Μομαεβίογι!, γϑηπθηθιβ ἰαΐ. Βοαϊοίαπο οἵ σγαθο. 546, 

50 ὃ Ιεριιηΐῖ χνι, 3": ἢ τί παρενοχλήσει σοι ὅτι ἀποχρίνη. ῬΓδδίδΓΘα 
γ. 21" οἰπιϑά6πὶ σαρ.: χαὶ υἱῷ ἀνθρώπου τῷ πλησίον αὐτοῦ, ἰην 5 αΓαας θ᾿ 
ΠΔΠΠΙΒΟΓΙΡΙΒ, ποΐα οΥΙΠοα ϑισηδῖαγ ἴῃ οοαα. [ατπῖ5. οἵ ϑυγο-ποχδρίδσι. 

ΧΥ͂Ι, 19: νύχτα εἰς ἡμέραν ἔθηχα ἴαπίιπ) ϑυγος-ποχ., (οἱ ογέ. ναγὸ ἰηΐο- 

ΘΓΙΠῚ ΨΘΓΒΊΙΠῚ, [αἴ Π|8 σΟα 4. τοπιθητθιι5, δβίθγίβοο ποίαηϊ;: ἀαπῃ τόῦ: ἢ 

ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ χώματος χαταβησόμεθα ϑ8ο]τππὶ οοἄ. Μαὶ. Μοπαβίθγι! οἱ 

ΘΥΓΟτ-ΠοΧ. εχ ΓΠροάοίίοπα τορϑίμπηϊΐ. ᾿ἴθπὶ ἄτπιπὶ (ΟΙ ογῖ. οἵ πη. Μίαϊ. Μο- 
ΠαϑΐογΙῖ δϑίογίϑοο βίσῃηδηΐ ἴοϊιπὶ Ὑ. 21 ΟΡ. ΧΧΙ, εἴ οοα. 346, οοἴογίβ. ἰη- 

ὙΠΠΒ, 580 οαάθπη ποῖα 501 πΠἸπηοο 2 1 σΟΙΡγο ποηαϊζ, ϑυγοτ-μθχ. ταπίαπη 

γοῦρα μετ᾽ αὐτοῦ ἹΠοοιοίοηὶ {τἰριῖ. Εδαάθπὶ γαγίοῖαβ οσϑοσναῖαῦ ἴῃ 

ΠΑΡ. ΧΧΙ, νΥ. 209-30, “105 ἰηΐθσγοβ ἀϑίογιβοο ποίδηϊ ϑύσοτ-μοχ., γαῖ. 346 

οἱ (ΟΙΡογίίηιβ, ἀπππὶ [αἴίηιιβ Βοα!οαπιθ γογβ. 30. δχοῖριῖ ; ααθπὶ οἴϊαπῃ 

ΟΠ 200 Θχοϊπάθηβ οοά. Μαὶ. Μοπαβίογιι., γυ. ὡϑ'-.ὸῦ 50 {Π4 ποῖα 

γοῖίποῖ. Ταπάθπη, πὸ ἰπ ἰΟΠβιΠῚ ὩΡΘΑΠῚ, Υ. 4) οσἄρ. χχιν: ὁμοθυμαδὸν δὲ 

ἐχρύβησαν πραεῖς γῆς 5011 ϑγτο-Ποχ. εἴ (οΙθογῖ., ἰην 5. το] αΐβ, ΤΒθο- 

ἀοἴίοηιὶ δα ππα!ςαηΐ. , 

ΧΙ. Εχ Πί5. Ῥαϊοῖὶβ ΘχοπΊρ 5. Πἰχαάο σοηβοααϊτιῦ χαρὰ ἰᾶτπὰ Βα ροῦῖα5 
ἈΘΒΘΓΙΜΙΠΉ118., ΠΟΘ ΟΙΡιι5, 4αὶ ποῖαϑ οὐ ἰσαβ8. οὐἱροπαπαβ Ργαρϑοίογαηξ, ἴῃ 
ἀοιογμϊπαπάα σοππίηα ἰθοϊίοπο ΠΓΙΧΧ ἱπίογργοίααι, βιἤνα ας Οτβοηὶβ ἀα- 



τς 

ἐ - χα -- 

ἀϊξαπηο πη 5. τοσορ ΠΟΒΟΘ Πα Ἷ8. ΡΑΓΙΠῚ 6556 Παοπηάτπη. Ὁ αἰΐοπη Π] ἴαϑίοϑ 

ΡΓαδϑίαγο ποηιθιηΐ, 14 ΟΧ γογϑίοπο ποϑίγα ΘΠ [σὰ σοηϑααι ΡΟϑ56. σοη- 

τοπάΐπηι5. Ηδθο ΘΠΙΠῚ ἰπ ὈΓΙΠῚΪ5. ΟΠπληΐα γοίποῖ, αιιᾶς ἰα ΠΠ]118 ΠῚ ΘΠροΓί]τια 
ἰη οαἀϊοπο αἰοχαηάγιηα γοργοποηας Οτίρθηθθ ἴῃ ορϑί. δ ΑΓ ΑΠΙΙΠῚ 

ΒΏΡΓα τοἰαΐα, πο δχοθρίο νθγϑίοι!ο 6 σαρ. 1, ΘΧ νθγϑίο!]ο. 7 τοροῖῖο : 

δοκτε πκᾶρ, εὐὐλλόοε ΠΡΗ ΤΕ -- περιελθὼν τὴν γὴν χαὶ ἐμπεριπα- 

τήσας ἐν αὐτῆ. Ῥοτο πος δα! ΠΕ1Π1, 5] ΠΊ5. 240. ἀρ ῬδγϑΟΉΒ111ΠῚ 

οἵ σοάϊοοπη ΑΙοχ. εχοῖρίαβ, 4] Ροϑίγθπηι 8 ἰαΠΊ6Π Ργὸ ἐν αὐτῇ Ιερὶ τὴν 

ὑπ᾿ οὐρανόν, ΠΌΠ|5 ΟΧ 8115 τοδί Ποι15 Παροῖ. Αδϑὲ γβαπηθπίμπη εχ ΡΓΔΘαΙοΓ5 

ἀαἀαϊταπηθπίῖ5 ἀδαποίιπι) Ρῥγὸ φοπιΐαΐθ ὙΘΓΒΙΟΠΪ5. ΓΧΧΥ ΓΑΙ 5. η΄ Ποϑίγα 

οαϊτίοπα οχίϑίθπίβ, [Ισοΐ πιαχίπηα ΡΟ οαΐ ῥγορϑὈ αἴθ, ΒΟ πᾶ ΠῚ [αΠΊΘ Π 
σΘΓΕΙ ΙΔ ΠΕ ΠῚ ΠΟῚ ΡδΓΙζ. ΟΠΊΠ 65 ΘΠΙΠῚ Οὐ ἴο65 »Γαθο, 5176 ΠΟ 116 ὙΟΓΒΙΟΠΘΒ 

1π46 ἀετγίναΐαθ, Ρ᾽.15 πηίητιϑν Θϑ 6 βογνδηΐ δα! απτοπΐα, ἃς [Ι46ὺ ΕΠ 6ΠῚ 

ἴεγε ργοθδθ! {8118 σγδάτϊιπ) ργαθβοίδγιηϊ. [ἃ δπΐθπη χοᾶ {πα π1}1ἀπίογ ψπδε- 

Β[ΠΟΠΘΠῚ αἸΓΙΠΉΙ, ΖΔ ΘΓΘ Πα Ἰ1ΠῚ οϑί 1Π 115 σι ΔΙ ΟΧ ΠΟ ΓΙΠΙ ᾿πίογργοΐαθβ ΟΠΊ56- 

γιπί, σπδθηιθ (ἰδ ΠΊΔΠΊΠΠ|5, αϑίθ 5. ὈΓΔΘΠΊΪ550, ΓΘΒΕΓΙΙ. ΕἾΘ Π1ΠῚ 51 σαϑη 0 
ἴπ αἰίχιια θαἀϊίοπα ἤδθο ὈΓΙΠΉΪΠ5 ΟΠ1558, ΠΥ ΠΙΔΠΓΙΓ Γαϑιπἴα, σῖγα οἸ1ΠῚ 

Βῖγε 5π6 δϑίθγίβοο ργδβδροβίίο, [1σθαΐ ἰπΐογγθ, {Πάπτ δα! Π] ΟΠ 6 ΠῚ ΒΘ ΟΠ ΤΙΠῚ 

σοάϊοο5 Ποχαρίαγοβ δαἀογηδίαπ) 6556, δ. ῥγοίπάθ σεηυίπηδπι ΙΧ ΧΥΊΓΑΙ ΟΠ 

ἱπίεγργαίαι οΠθ ΠῚ ΠῚΪΠΙΠῚ6 ΘΧΠΙΡΟΓΘ. Αἴησιιθ οχ ορροϑβίΐο 51 δἰίχιια οχίβεῖ 

γΟΓΘΙΟ, 4π86 δά! πΊ6 η115 0 Οτίροπα οἰ ἀθπη ἱπίογργοίδι ηι ἔα ο15 ῬΓΟΓΘΙΙΒ 

ἀοϑε || πΓ, ῬΓΟΠΙΙΠῚ ΕΓ Πίογγθ, 1Π|8Π|Ὶ ψ γϑί ΟΠ ΠῚ ΠΘΧΑΡΙ ΟΓΙΠῚ [ΠΠΕΧΙΙΠῚ 

Βα 6856 δχρογίαπη; ὃ [460 ριΓΑΠΊ, Ποΐδιγιογι ΠῚ Ρῥγοίθοϊο πΊθη615 οχ- 

ζερίί5, ΑΙαχαπάγι πδηΊ δα! ΠΟ Πθτη Δπίθογ σα Ια ΠΑΠῚ δάπιις βογναγθ. Αἴσι 

Ῥοϑίγοπηιπη μος ΠαρΘίΓ [Π ποβίγα ϑϑῃϊ!άϊσα νεγβϑίοπθ. δες βηἱΠΊ νογ- 
51011183. ΟΠΊΠΙΡιΙ5, 411] 1Π ΘΌΡΟΓΙΙ5. οἰζας5. [65.115 ἀπ 5΄ πηι] δαΐ 1Π τιη0 γα] 
αἰΐεγο ποίδηίἊιγ δϑίθγίϑοο, ΟΠΊΠΙΠΟ (Θϑετπ|πιγ. [σ] Γ᾿ ΡΓΟ σογίο ΠΑΡ Πα ΠΠΠῚ 

ΡΓΙΠΊ ΟΠ ΔΠῚ ΠΟΤῚ [ΟΡῚ 6 ΠΙΟΓΙΙΠῚ νΟΥΒΙ ΟΠ ΠῚ [π᾿ ΘΔΘΠ) ἰγαηβ] Δἴ] Π6 

ΡΌΓΑΠΊ σΟΠΙΪΠΟΓΙ. ΟπῸ δἰΐθηη 1 ΠηΔΠΙ 5115 ἀρράαγθαΐ, 51 Πγ]]τ16 σΟΟΙΟΙΙΠῚ 
Ια πουτπ δἴηιιθ σγαθοοΓιΠΊ, πος ΠΟῚ ΨΟΓΒΙΟΠΪ5. ΘΎΓΟ-ΠΟΧΑΡΙ ΑΓΙ85, 1η δά- 
ΡΟΠΟΠα 5 5ίρη185. ΟΓΙΡΟΠΙΔΠΙΒ. 8 οἵ δοσυγαίο γί ρεηβαπίιγ, [1οοαΐ Πὶς 

ΟΠΊΠΙΠΠῚ 51ΠΟΠΟΓΙΙΠῚ, 411 [π΄ πος γο]Πη]πη6 ἀοϑαπξ, οἰθ πο Π1ΠῚ ΘῈ ΌΡοΠοῦα ; 

ἂς ᾿ΠΒΌΡΟΓ ΠΟΙ Ο11ΠΊ, 611 ΘΟΒ6ΠῚ 511ΟΠ05 ἀϑβίθγιϑοο ποίΐδηΐ, πΠοπΊθη Πιχία 

δαϊςοτγο. 8511 !Τἀ7πὸ : 

ὉΔρ. τ, 15". χαὶ τοὺς παῖδας ἀπέκτειναν ἐν μαχαίραις. 

᾿ πὶ τ΄, παραστῆναι ἐναντίον τοῦ κυρίου. ϑυτο-Βοχ,, (ΟΙΡετί. οἵ ΗΙδγο- 

ΠΥ̓ΠΊΙ5 1η πΐγοσιο οοἀ. Βοα!οίαπο οἵ Μαίογί5 Μομῃδβίοτγι!. 
Κ4 ᾽ ,.,.». ΄ ΄ ἊΣ ,“« ͵ 

᾽ ΥΙ, 19“, οὐ προσείοον με οι εγγύτατοι μου. 



᾿ ν1 δ ᾿ ἐῳ ἣν Α Ἔ ς΄ ᾿ ὧι . 2 

, Ψ ᾿ς . ν νΝ φ᾽ ΝΑ Ἷ ἝἜἜ μἦν ἧς δὴ Ἂ ᾿ ̓ 

μὴν κι Νοα Ψ τν. μὰ εὐναννς. , Ἢ ἐν νἱ ἡκη μὰ ον "δ 

᾽ ͵ τ χιωςξ ν΄. Δὰν ΥΥ Ἂν τ ᾽ » νι τ Σ: τὰ . "ὦ 

᾿ ΘΔ Ν φίων τ ς 

ἴ «ΟὟ Υ τες Ἅ μι." 

«-- ω, ν᾿ ΨᾺ 

- χχῖν -- ἶ Φ ἣν ᾿ 

(ἀρ. νι, 8. ἰπίοργ. ϑυγοόςποχ.,, ΟΟ]Ρ. οἱ ΗΙογοπυ. ἰπ πἴτοσα οοᾶ. 
» ΙΧ, 245, πρόσωπα χριτῶν --- τίς ἐστιν; ϑγτο-Πδχ., (10. οἱ Ἰαξ πος 

Βοα!οίαηιβ ; οοὐ. Μαὶ. Μοπαβίογιι 510 ἀϑίοτίβοου 

ΠΟΙΠΡΓΟΠΘΠΟΙ οἴϊαπι 2 5᾿. “ ΡΝΝΣ 

ὍΡᾺΡ ἀνε μα ἢ χαθὼς ὁρᾷ ἄνθρωπος βλέψη. ΟΥΓΟΞΒΟΧ. οἵ Πη5. Μαΐ. 
Μοπαβί. ' 

ΜΠ ϑνς χαὶ ἀνοίξει χείλη αὐτοῦ μετὰ σοῦ ; ϑγϑ ΉΝΣ οἱ οοά.. 
Μαϊ. Μομαβῖ. ᾿ Δ ΌΜΕ ΗΝ 

» Χῇ, 8ϊ-0. καὶ ἐξηγήσονταί σοι --- ὅτι χεὶρ κυρίου ἐποίησε ταῦτα; 

Θυγο-Ποχ., ΟΟἹΡ. εἴ ΗϊογοπΥ. ἱπ πἴγοχιθ οοαϊΐσα ᾿ς 
γαῖ. 346 τοΐϊππιὶ ν. 8, ποη δυΐθπι ν᾽. 9, 880 δι. 

ΒΟ ων γβυ χαὶ περιέδησε ζώνη ὀσφύας αὐτῶν. Ηΐδετοηγ. ἱπ ἀ- 
ΡΙΠΪοΪ εἐχοπηρί τὶ ἢ; ϑύγοτ-ποχ. ταπίαπη καὶ περιέδηγσε 

- μρίο συ καἶ. γαῖ. 346 εα οοηῖτα 185". 

εὐ νον οι ἐχχέων ἀτιμίαν ἐπ᾽ ἄρχοντας. ϑυτο-Ποχ. εἴ ἰαΐ. Βο- 
αἸΘΙ η118. : 

ἜΝ ΛΕΟΙ ἃ πλανῶν ἔθνη --- χαὶ χαθοδηγῶν αὐτά. ϑγτο-παχ. εἴ 

ΧΟἸ ΒΕΡΊΗΣ ΗΙΘΓΟηΥ. ἰαηΐππὶ 235. ; ᾽ αἴίςαπαβ 346 

γεγο, Ὁ 355 : 

» ΧΠ, 1090. ὅτι νῦν χωφεύσω χαὶ ἐχλείψω ; ϑγτότ-Πθχ. δὲ ΗΙΘΓΟΠΥ. 

ἴπ αἵγοχαθ οοά. 
» Ὁ» 20. τότε ἀπὸ τοῦ προσώπου σοὺ οὐ χρυβήσομίαι. Θυτγοτ-Ποχ. 

αἵ ΗΙογοηΥ. ἰῇ ΟΠΡΙΪΟΙ Χορ τὶ ; Ναϊοαπαβ 346 

αὐΐοπὶ 100-20. 
» Χιν, 18-10. χαὶ πλὴν ὄρος πίπτον διαπεσεῖται --- χαὶ ὑπομονὴν ἀν- χῷ 

θρώπου ἀπώλεσας. ϑγτο-Ποχ., ΟοΙ θοῦ. οἵ Βοαϊοία- 

πι8; οοἄ. Μαὶ. Μοπαβίογι! οχοῖρις αἰτίπγαπη 511- 
σμυπι, ὅρθηι ΡνθγῸ ἤπὸηιηῖς ρογαϊα ἰδ. 

ΔῸΣ χν 10. χαί γε πρεσβύτης --- τοῦ πατρός σοὺ ἡμέραις. Θυτό-ΠοΧ., 
Ο(ΟΙΡογ., Ναῖ. 346 οἵ Ηίογ. ἴῃ αἱτοσὰθ Πη8. 

ἈΝ ὙΕΩΣ αὐτοῖς ͵Σ ἐδόθη ἣ γῆ. 

» » 206-27. ἐν πάχει νώτου ἀσπίδος αὐτοῦ --- χαὶ ἐποίησε περιστό- 

μον ἐπὶ τῶν μηρίων. ΟοἸθοτ. οἵ οοἄ. Μαὶ. Μοπᾶ- 

5[ΟΓΙΙ. ι 
ἘΠ χοὶ ὩΡΣ ἢ τί παρενοχλήσει σοι ὅτι ἀποχρίνη ; ϑγτο-Ποχ., Θοἰθογ. - 

οἵ π|8. Μαὶ. Μοηαβίογι!. 

» » γ'ὺ-8. καὶ ἐπελάβου μου --- κατὰ πρόσωπόν μου ἀνταπεχοίθη. 

ΗΙοτοηΥ. ἰῃ αἴτοαιο οοὐ. ; ϑυτοός-οχ. οχοὶρὶς αἷς. 
5! οἤτην Υ. 8, οἵ (οἰδαγ. υἱῖ ν. 7. 



ΠΡ. χνι, 21". χαὶ υἱῷ ἀνθρώπου τῷ πλησίον αὐτοῦ. ϑγτο-Ποχ. οἵ 
ΗΪογοηγ. ἰπ ἀπρΡΙ1οΙ οΧΘΠΊρΡΙ γί. Οοά. ποϑίθγ Χχιν 
ΟΠ 20" -21, Ζα] ἴπ Πᾶς οαἀϊϊίοηο τγοϑεπ|| ϑαηΐ 
ὌΧ. τῆϑὶ ΧΙ: 

πΠτ  39 τίς ἐδτιν οὗτος Ξ|Ξ τῇ μερίδι ἀναγγελεῖ κακίας. ϑγτο- 

Ποχ. 3". 4 -55; ΟἹ ῦ. 3-55.; οοἄ. Μαὶ. Μοῃπδβϑί. 3-5. 
τος, χαὶ δεῦτε δή. ϑγτο-Ποχ. 
Ὅ 1Ὰ. νύχτα εἰς ἡμέραν ἔθηκα ---- σχότους. (ἸΟΙΡΕΓ. ; ὅγτο- 

ἢδχ. ΡὈγΪΠγιΠΊ ἴδηΐζιη) 511οΠτιπὶ 880 δ. 
ΧΥΙΠ, 090-10. χατισχύσει ἐπ᾿ αὐτὸν διψῶντας. --- καὶ ἣ σύλληψις αὐ- 

τοῦ ἐπὶ τρίβον. ϑγτο-πθχ.; ΗϊθτΟηΥ. [πη αἱγζοαᾷθ 

ἘΣΘ Π 51. Ὁ Ὁ τοῦ. 
» 156-᾿ἰό. χατασχηνώσει ἐν τῇ σχηνῇ αὐτοῦ --- χαὶ ἐπάνωθεν ἐπι- 

πεσεῖται θερισμὸς αὐτοῦ. ϑὅγτο-Π6χ., ΟΟ]Ρ. εἴ ΗΙογ. ἴῃ 

ἀἜὌΡΙΙΟΙ οοά.; 346 ἴαπόπη ῥίζαι αὐτοῦ --- ἐπιπ..ν.16. 

» 17. καὶ ὑπάρξει ὄνομα αὐτῷ --- ἐξωτέρω. ϑγτο-Πεχ., ΟΟΙ - 
οι. 6Ε Ἤΐοτ. π᾿ ΤΙΣ ΠΠ6᾽ ἜΧΘΠΙΡΙ: 

ἘΠῚ σ.,.6. ἐν γραφείῳ σιδηρῷ καὶ μολίβῳ. ϑγτγο-Π6χΧ. εἴ οςοά. 346; 

ΗΙδΘγ. ἴῃ ἀπρΡ]. τη5. δχοιρίξ χαὶ μολίβῳ. 
Εν 28: χαὶ ῥίζαν λόγου εὑρήσομεν ἐν αὐτῷ; ϑγτο-Παχ. εἴ 346. 

πος 5 Ὁ. ὀφθαλυιὸς παρέβλεψε --- ὁ τόπος αὐτοῦ. ϑγυτο-Ποχ., 

Ναῖ. 346 εἴ Ηἴδγ. ἴπ υἵγοχαθ οοά. 
» 11-1ἰ2. ὀστᾶ αὐτοῦ ἐνεπλήσθησαν νεότητος αὐτοῦ --- χαὶ συν- 

ἄξει αὐτὴν ἐν μέσῳ τοῦ λάρυγγος αὐτοῦ. ϑγτο-Παχ. 

ΤΣ Στ ον: δὲ γαῖ: 546. γεγο 1 ἘΞ 13: 

ΗΙογ. ἴῃ π|8. Μαΐ. Μοπαβῖ. 11-12 ; [ἴὶη ςοᾶ. Βο- 

ἀΙείαπο ἰδηΐαπῃ ν. 11. 

ΒΤ χολὴ ἀσπίδος ἐν γάστρὶ αὐτοῦ. ϑγτο-Βοχ. εἴ (ο]θεσ., 

ΠΟΠ γοτο Ηϊδγ. τυ 5810 ἰοοο 80 γΊρϑιῖ. 
» 20"-2:΄. ἐν ἐπιθυμία αὐτοῦ --- τοῖς βρώμασιν αὐτοῦ. ϑγτο-Παχ. 

εἴ π|58. Μαϊὶ. Μοπαϑίογι! ; ν. 20 Καῖ. 346; 209 ἰδΐ. 

Βοαϊςίαπιιϑ; 21 (ΟΙΡογ. 

»ΕΥ22. εἴ πως εἶ πληρῶσαι γαστέρα αὐτοῦ. ϑγτο-Βοχ. οἵ 
Οὐδέν ταν 2 ΜΑΙ 40. 

πη, ἐπ᾿ αὐτῷ φόβοι. ϑγτο-ῃοχ.; αΐ. 346 εἰ ςοἄ. Μαΐ. 
Μοπαϑί. εἰ8ΠῈ ργαβοβθά. περιπατήσαισαν. 

ΠΣ 15. τί ἱκανὸς ---- ὅτι ἀπαντήσομεν αὐτῷ ; ϑγτο-Βοχ., (]- 
Ῥόγ, δὲ (Ηρ. 1 ππόσηξ “οος. . γαῖ, .346᾽ -8Π- 
ἴὰπῈ 155. 

"9 



ΟΡ. χκι, 18; 

» 

» 

» 

» 

ΣΧ ΚΠ, 

» 

ΧΧΙΠ, 

» 

ΧΧΙΥ, 

᾿ς 

δ᾽, 

ποκα Ἐπὶ 

ἀνταποδώσει πρὸς αὐτὸν καὶ γνώσεται. ϑγτο-ἢΧ.» 
ΟΟΙΡοΓ. οἵ Ηἴογ. ἐπ ἀπρι!οἱ οχοπιρ!.; γαῖ. 346. 

ὙΟΓῸ 10“. : 

ὅτι τὸ θέλημα αὐτοῦ --- διηρέθησαν. (ΟΙΡΕΓ. 6ἷ Π15. 
Μαΐ. Μοπαβίογι! ; “ι" γαῖ. 346; ϑυγο-ποχ. ἴδη- 
{πὶ μετ᾽ αὐτοῦ 510 δ. 

οὗτος ἀποθανεῖται --- χαὶ εὐθηνῶν. (ὐο]ετί.; οςοἄ. Νίαϊ!. 

Μοπαϑβί. βοίτιπὶ οὗτος 5810 δύ; Ναῖ. 346 γεγο 23". 
ὥστε ἐρεῖτε ποῦ ἔστιν οἶχος ἄρχοντος --------- χαὶ ἔμ.- 

προσθεν αὐτοῦ ἀναρίθμητοι. (ΟΙΡετί. εἴ Η]ΘΓΟΗΥ. 

ἴπ υἱγο]σὰθ ςοά.; ϑυγο-Ποχαρὶ. 28-31:, 33: 285 
Ναί. 346. 

ἢ ὠφέλεια ὅτι ἀπλώσῃης τὴν ὁδόν σου; ϑγτο-Βεχ. 

χαὶ εἶπας, τί ἔγνω ὁ ἰσχυρός -------- ποταμὸς ἐπιῤῥέων 

οἱ θεμέλιοι αὐτῶν. ϑγυτο-Ποχ. εἴ γαῖ. 346: Ηἰἴο- 

ΓΟΠΥ͂. 14-16. 
εἰ μὴ ἠφανίσθη ἣ ὑπόστασις αὐτῶν --- καταφάγεται 

πῦρ. ΟοἸΙθοτγί., Ναῖ. 346 οἱ Ηἴδγ. 'ἰπ υἵτοχαε οοά.: 
Θυγοό-Ποχ. 2οῦ. 

θήσῃ ἐπὶ χώματι --- χειμάῤῥου Σωφίρ. ϑγτο-ΠοΧ.; 

(οΙΡοτγί., γαῖ. 346 εἴ τ8. Μαὶ. Μοπαβῖ. : 24" οοὰ. 

Βοα ΘΙ Πι18. 

ὅτι ἐταπείνωσας σεαυτόν ------ χαὶ διασώθητι ἐν χα- 

θαραῖς χερσί σου. ϑυτο-Ποχ., Ναῖ. 346 εἴ (οἸΙΡετί. 
ἀριστερὰ ποιήσαντος αὐτοῦ --- καὶ οὐκ ὄψομαι. (ΟΙΡετ., 

Ηἴογ. ἱπ ἀπρ οὶ Ἔχοπρὶ., οὗ Καῖ. 346: ϑγτγο-μοχ. οἷ. 
ἐπὶ τούτῳ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ --- χαὶ πτοηθήσομαι ἐξ 

αὐτοῦ. ϑγτο-Ποχ., ΟΟΙΡεογ. οἵ Ηἴογ. ἱπ αἴτοσας οοα.:; 
15) γαῖ. 346. 

ὁμοθυμαδὸν δὲ ἐχρύβησαν πραεῖς γῆς. ϑγτο-ΒΟΧΘρΡὶ. εἴ 

ΟΟΙΡΕγ. ι 

ἡδύνθη αὐτῷ ἄρτος εἰς νεωτέρους. ϑγτο-Ποχ., ΟΟΙΌΕΓ., 

γαϊ. 346 εἵ Ηἴοτγ. ἴῃ ἀαΡ]. ΘΧΘΠΊΡΙ. 
ἀπὸ ψεχάδων ὀρέων ὑγραίνονται. ϑγτο-Ποχ., Ναῖ. 346, 

ΟΟΙΡογ. οὐ Ηΐογ. ἴῃ αἴγτοχαθ οοά. 

ι4.-ι8'. χαὶ νυχτὸς ἔσται ὡς χλέπτης ------ ἐλαφρός ἐστιν ἐπὶ 

πρόσωπον ὕδατος. ΟΟΙΡοτγῖ. εἴ πι|8. Μαὶ. Μομηδβῖ. : 
ΘΥτο-ΠοΧαρὶ. 145. 155 ᾿τδὲ; 1τ5-ιτ8" γαῖς. 346; 

ι5-ἰδ' αἴ. Βοα!οἰαπιβ. 

ἶ 



δὲ χχιν ᾿555. 

» Ἰἰχτν 5511. 

» αν Κα Τ ν 

δι. χίνη, οἴοῦ. 

» » 21-23 

» ν τ 7.20}.275. 

Ὁ ἰχῶχ 10"-1ι’. 

» » 1.3: 

" Ῥ 190-20. 

» 3 245-25, 

πριν τρις ἀ δι τος 

χαὶ θήσει εἰς οὐδὲν τὰ ῥήματά μου; ϑγτο-Ποχ. ; 

Πη5. Μαὶ. Μοπαϑβί. ἰοΐϊιιπὶ 25. 
μὴ γίγαντες ---------- ἀπὸ τῆς ἐπιτιμήσεως αὐτοῦ. 

Θυγότ-ποχ. οἵ ἰαΐ. Βοαϊοίαπιιβ; 5-1ἰὸ (ΟΙΡογ. οἵ 

Μαὶ Μοπεβί.  ὅ-τὸ Ναῖ. 340. 

ἰδοὺ ταῦτα μέρη --- ἀχουσόμεθα ἐν αὐτῷ. ϑγτο-Πο- 

ΧΑΡΙ ΔΓΙ5. : 
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ διήνοιξε καὶ οὐχ ἔστι. ΗΙδοΓ. Ι͂ῃ 

αΐγοσιθ τη5.; Θύγο-μοχ. 844. ργαβθοβαά. χαὶ οὐ 

προσθήσει. 

ἀναλήψεται δὲ ------- χαὶ συριεῖ αὐτὸν ἐκ τοῦ 

όπου αὐτοῦ. ΟΟΙΡΟΓ. οἱ Ναὶ. 346: ϑυτο-Πεοχ. 

21-22“. 230. « Νοίδηϊῃιγ ἰΐδπλ δϑίθγίβοῖβ π᾿ δά. 
Ιαῖ. ΗΙΘΓΟΠΥ ΠΉΪ, 564 ἀϑίογίβοι χα! 48ΠῚ ἜΧΟΙ άοΓα ». 

[τὰ Μιοπίο[] ΟΠ. 
χαὶ πᾶν πέρας αὐτὸς ἐξαχριβάζεται --- ἀπὸ χονίας. 

Θυγοτ-Ποχ. εἴ π|5. Μαΐ. Μοπδβίογι. 
ἐσαλεύθησαν. -------- ἐν ἀχροτόμῳ ἐξέτεινε χεῖρα 

αὐτοῦ. (ΟΙΡΕγ. οἵ οοα. Μϑϊὶ. Μοπϑβί.; 6-93. 

ΘυτοτΒαχ. :3. 4᾽-8 Ναῖ. 346. 
ἄβυσσος εἶπεν ------- χρυσίῳ χαθαρῷ οὐ συμβαστα- 

χθήσεται. ϑγτο-Παχ., ΟΟΙΡογ. οἵ τη8. Μδϊ. Μο- 

ΠΡΙΒΕΑΤΗ 5. ἀρ 1 0520 Ὑ81:: 546. 

χαὶ ἀπὸ πετεινῶν ----- ὁ θάνατος εἶπαν. ϑγτο-Βοχ., 

γαεί. 346 εἴ ςοα. Μα!ι. Μοπαβί.; ν. 21 (ἹΡετγ.; 

21" ἰαῖ. Βοαϊείαπι5. 

χαὶ ὁδὸν ἐν τινάγματι --- καὶ ἐξηγήσατο αὐτήν. 

ΘΥΓΟ-ΠΘχ. οἵ Ηἴογ. 1π υἵτοαιθ π|5.; δαῖ. 346 

ἰδὼν ---- αὐτήν. 

χαὶ γλῶσσα αὐτῶν --- καὶ ἐμαχάρισέ με. ϑγτο-Παχ.; 

γαῖ. 3406 ἰαπίιπι 10". 
εὐλογία ἀπολλυμένου ἐπ 

ςοἄά. Μαι. Μοηξβί. 

ἢ ῥίζα διήνοικται ------------- ἐν χειρὶ αὐτοῦ πορεύεται. 

ΘΎΓΟ-Ποχ. εἵ ΗΙογοη. [πη Π|8. Μαὶ. Μοπδβίοθγι ; 

Ναῖ. 346 ν. 19 υϑαα δὰ τὸ τόξον μου ν. 20. 

5 ἃ 

ἐμέ ἔλθοι. ϑυτο-παχ. οἵ 

χαὶ φῶς τοῦ προσώπου μου ------- ὃν τρόπον παθεινοὺς 

παραχαλῶν. ϑγτγο-Ποχ. εἵ Ηἰἴογ. ἴῃ ἀὉΡ]. σοαϊοο ; 
ψαῖίς, 346 ν. 24" υϑαμο δα ὁδὸν ν. 25. ΗΙ νογϑίςι! 



{ἘΡ, ΣΧΣΡΟΙΣ 

» ΣΎ πν μι 

» » ΤΥδι 

ΔῊ Τ᾽ ΘΜ ΓῚ ὑπ 1.2} 

» » ΤΟΣ" 

» » ἴθ. 

» » οὐῦς 

» » 27. 

» ΧΧΧΙῚ, ἸΡΟΥ ψΣ 

» » ἜΡΕ 

» » 23"- 24) 

» » τς πρ 

» » 283. 

ΚΡ » ΧΧΧΙ͂Ι, 4 -ὁ. 

ἀμ ον αν ἐν δ ως 
Ἰω αν ν" ἵν ; ὦ «ἧἶ ; ᾿ . ν᾿ 

γε ρον ἫΖ Η "" Ὁ 

Φρνν ΕΝ “Ὁ 

ἀδϑιιπΐ ἴῃ οὐ. οορίίςο!β ΧΧΙν. οἵ 1τὸ., 5684 Βεαθβη- 
ἴὰΓ ἴῃ πη8. ἢ). ΒΙΡΙ. Βοάϊοδίαηαθ οαϊΐο ἃ Εσγπηδη,. 
ΟΧ 4110 ΠΥ Πη115, οἵ τ1Π0 18. ̓ΠΒΘΟΓΈΠΪΠΊ15. 

ὧν ἐξουδένουν τοὺς πατέρας αὐτῶν. ϑγγο- ΠΕ Χαρ]α- 
ΓΒ. Μογβίου τ15 ἰδῖθ οἱ1ΠῚ ϑθαπθη 115 2- 4“. οἵ γ΄. 
Παρθίμαγ ἰΐθπι ἴῃ Ργαθάϊοῖο οοά. Ὦ., ὃχ πὸ οϑοϊ- 
[Δ Πΐοῦ ΓΟΒΕ ΓΙ ΠΊ115. τη 0158. [ΠΟ] ΠΒῈΠῚ. 

χαί γε ἰσχὺς χειρῶν αὐτῶν --------- οἱ περιχυχλοῦντες 

ἄλιμα ἐπὶ ἠχοῦντι. Καῖ. 346; ϑυτο-Βόχον. 2; 

ςοἄ. Μαὶ. Μοπαβῖ. “" - 3". 
ἀνὰ μέσον εὐήχων βοήσονται. ΘΥΓΟ-ΠΘΧ. εἴ ΠΊ5. 

Μαϊὶ. Μομπαβίογι. 

χαὶ χαλινὸν τοῦ προσώπου μου ---- ἐξετρίβησαν - 
τρίβοι μου ϑγτγο-μαχ.; ειπΞ12΄. 13. νας. 526. 

χαὶ νῦν ἐπ᾿ ἐμέ ἐκχυθήσεται ἣ ψυχή μου. ϑυτο-Βθχ. 

οἵ Ηϊδγ. [ἴῃ υἵτοαχια οοἀ.; 16-1ἰ8 δαῖ. 346. 
ὥσπερ τὸ περιστόμιον --- περιέσχε με. ϑ5ύτΟ-ΒΕχ. εἴ 

ΗΙδγ. ἴῃ ἀρ ΙοῚὶ ΠΊ5. 
ἔστησαν δὲ χαὶ χατενόησάν με. οοἄ. χχιν. ἰαδ τ, ΠΏ. 

γΈΓΟ τῷ. οπλϊτῖ ; ϑυτγοτσποχ., αῖ. 346 εἴ Ηἴογ. 

ἴπ πἵτοχιθ οοά. Π8Ρ. 8800 δι. 
ἢ χοιλία μου --- προέφθασάν μὲ ἡμέραι πτωχείας. 

Θυτοό-Ποχ., αἴ. Βοαϊείαπιβ οἵ Ναῖ. 346. 
διαθήκην ἐθέμην τοῖς ὀφθαλμοῖς μου ------------ χαὶ 

πάντα τὰ διαβήματά μου ἐξαριθμήσεται; ϑγτο- 

εχ. εἴ γαῖ. 346; Ηἰεγ. ἰπ υἱζτοαὰθ Πη5. 1-ἢ. 
ὅτι ἐχ νεότητός μου ------ ὡδήγησα. ϑγτο-τ-ῆθχ. εἴ 

(ΟΙΡ. ; 185 Ηἴΐογ. 'π ἀπρ]. π|8.; 17) χαὶ οὐχὲ-τ 
Ναί. 246. 

ἀπὸ τοῦ λήμματος αὐτοῦ --------εἰς χοῦν μου. ὅγτο- 

Ποχ.; ἰαῖ. Βοαϊεὶ. εἴ ναῖ. 346. Ὶ 

χαὶ εἰ ἠπατήθη λάθρα ἣ χαρδία μου. ϑγτοτοχ., 

γαῖ. 346 οἵ πι8. Μαϊ. Μοπαβίθγι:, υτἱ νἹάοῖαγ. 

τίς δῴη ἀχούοντά μου. ϑγτο-Ποχ., Ναῖ. 346 οἵ ἰαδῖ. 

Βοά!εἴδηιϑ ; 35" χεῖρα --- ἐδεδοίκειν (ΟΙ ΕΓ. εἰ 
Π|5. Μίαϊ. Μοπαβϑῖ. ͵ 

᾿ ͵ ᾿ “ὦ ΐ 

ὅτι πρεσβύτεροι αὐτοῦ ----------- χαὶ ἐθυμώθη ὀργῇ 

αὐτοῦ. ϑγτγο-Πχ.; 4". 5) γαῖ. 346 ; 5" Οοἰδθεγ. 

οἵ πη53. Ναὶ. Μιοπαβῖ. 



ΕἸ ὃ ΕΡ. ΧΧΧΙΙ, 11-12. 

» 

ΧΧΧΙΠ. 

» 

ἘΎ 10. 

85, 

ΟΡ Θ᾽: 

- χχιχ -- 

ἄχρις οὗ ἐτάσητε λόγους ------ ῥήματα αὐτοῦ ἐξ 

ὑμῶν. ϑγο-ῇοχ. « δος νιΐρο (αἱΐ ΕἸ6]α δὰ 

ἢ. 1.) τοῖς Ο΄ ἰρυυητιγ; 864 ϑυγο-ῃοχ, ἱπᾶάθ 

Ὁ ἄχρις οὐ δὰ ἤηδπι γ. 12 ἐξ ὑμῶν οἴηηία 

ὙΠπροσοιδηι ὙἹΐοαῦ κυ. 11} -25 Ὑαίς. 246; 

12-13 (ΟΙΡοΓ.; 11-16 π|5. Μδὶ. Μομπδβίεβγι. 

ἐπτοήθησαν --------- οὐχ ἀπεχρίθησαν. ϑγτο-ΠοΧ., 

γαῖ. 346 εἱ ΟΟΙΡεσ. 

πλὴν. εἶπας ἐν ὠσί μου. ϑγτο-Πεχ., αῖ. 346, 

ΟΟΙΡΕγ. εἰ Ηἴογ. ἴῃ αἴγοσια οοά. 
ἐπὶ νυσταγμάτων --- νοῦν ἀνθρώπων 51η6 δϑΐἴεοΓΙ500 [ἢ 

ΟΘἴογι5. [οϑοτ15 ΠαΡοπίαγ: οπγίϑϑα δαΐαπΊ νἹάθη- 

ἴὰΓ ΟσΠΪογιπῚ γο ΟΡ ΓΕρΡΘΓ ΠΟΠΘ ΠῚ ΠΟΠΊΪΠΪ5 

ρΡώμΕε; 80 πὸ οπὶπὶ δὰ δἰπια {γϑηϑ111 ΠΡτγὰ- 

ΓΙ. 

χαὶ πλῆθος ὀστῶν αὐτοῦ ἐνάρχησε. 5ΥΓΟ-ΠΘΧΘΡΙ., 

Δ αε ο ΘΕ ΟΟΙΡΘῈΣ 

χαὶ ἣ ψυχὴ αὐτοῦ βρῶσιν ἐπιθυμήσει. ϑυτο-ΠΕΧ., 

Ναΐ. 346 εἴ π|8. Μδι. Μομῃηββϑί. 

σῶσον ψυχήν μου ---- -- ὁ ἰσχυρὸς ὁδοὺς τρεῖς 

μετὰ ἀνδρός. ὅϑγτο-Πο6χ., ΟΟΙΡεγ., Ηίδγ. [η αἴτο- 
416 π|8. εἴ Ναῖ. 346. 

χώφευσον ------- “χαὶ διδάξω σε. ϑγτο-Πεδχ., (0]- 

Ῥογ. οἵ ἰδΐ. Βοάϊει. ; Καῖ. 346 εἴ π|5. Μαὶ. Μο- 

Παϑί. 932-22, 

ὅτι οὖς λόγους δοχιμάζει -------ὅ τι καλόν. ὅγτο-Ποχ., 

(ΟΙΡΘ τ ΜΠ δε τὰ 0}. ἜΧΘΙΩΡΙ. “ἐἰ ναΐ,..23246. 

βίαιον τὸ βέλος μου ---- ὥσπερ ὕδωρ; ϑγτο-Πεχ. εἴ 

Γη5. Μαδὶ. Μοηβϑβίῖ. ; 6" (οἹρΡεσγ. ; 6"-8" αἵ. Βο- 

ἀἸείαπιβ; 6"-γ Καῖ. 346. 

χαὶ ἐν τρίβῳ ἀνδρὸς εὑρήσει αὐτόν. Ναί. 346: Ηἰἴετ. 

ἴῃ πίγοσμο οοἄ. 5110 ἀϑίθγίϑοο σοπηργα 6 Πα  οἴ[8 ΠῚ 
βν. 
“ ΡΓδοοοάά. χαθὰ ποιεῖ ἔχαστος αὐτῶν. ΒΙ-ςΚΕΙ] 

Ραΐαντ τοϊπΠῈ 501ΟΠτ|Π0 ἀϑίθγιθοο ποΐδίιπ) 6586. [Π 

Ιαἴίπα οαἀπποηθ »γΟρίον πιμία!οποηι ΠΠΙΘΓΟΉ 11; 

ὙΟΓΙΙΠῚ ΟἸ1ΠῚ ΡΓΑΘΟΙ ἰδία ν γβί 11π|5 ἀ681 [η Πᾶς 858- 

ΒΙἀϊσςα νογϑίοηθ, εἴ αϑίογίϑοο ποίΐθίαγ ἴῃ οοά. 346, 

[οποηπ1ΠῚΊ οϑΐῖ οἵ ΗΙΘγοπυ πγιπὶ 1{Ππ1πὶῈ Ππαια ἴηνο- 

Ὠΐθ856 [Π αἰοχαηάγιηπα βαϊοηο. 



-- χχχ.- 

(δρ. χχχιν, 185 “9 Ξᾷἷἀσεβὴς οἱ ἀσεβέστατε τοῖς ἄρχουσιν. ϑυτο-ΠΟΧ, 1 
[πα 510 ΟΡ 6]ο, μδος βπε δϑίογίϑοο ἰϑρῖῖ. γαῖ. 346. 
οἵ ἰαΐῖ. ΒοάΙει. ν. 18", π|8. νεγο Μαὶ. Μοπᾶαϑῖ. 
τοῖιΠΊ 1 ὃ 510 δχζ. 

» » 225, ὅτι οὐχ ἐπ᾿ ἄνδρα θήσει ἔτι. ϑγτγο-Ποχ. εἰ ΗΙΘΓ. π΄ 
πἰγοαιθ οοἄ.; ΟΟΙΡΟΓ. 22 τοῦ χρυβῆναι --- 23. 

» » δὺς καὶ στρέψει νύχτα χαὶ ταπεινωθήσονται. ϑγτο-ΠαΧ.; 

ἰαῖ. Βοαϊοὶ. 25-33; (οἱρθγ. εἴ π|8. Μαὶ. Μο- 

ηδδί. 25-34. Ῥοῖῖο τηργίο 1 86. 5. 1: 

« Μοηῖεί. {ιχίΐὰ (ΟἹΡ. εἱ Ηϊθγοη. συν. 25-24 

80 ὁ γνωρίζων 84 μου τὸ ῥῆμα, 4188] εΧ ΤΠοο- 

ἀοίίΐοπθ ἴῃ γνογϑίοποπη ΙΧ Χυ γαίοπη ἱπαποῖοβ., 

51510 δ 9 ποῖαϊ. Νεαιθ αἰϊογ ατγαθίπβ, πἰδὶ 
αιοα ροβῖ λάλησον (Υ. 33) σππθο απ) ροηϊῖ. ΝΟ 
ΘΥΓΙΙΠῚ ΒΘΟΙΠῚ ΒΕΠΊΙ5, 71] ΝΥ. 206-27 51Π6 αϑῖθ- 
Γίβοο δῇδγί; 14 χιοά Ογαθοα οὐπὶ Ηδργαθὶβ οοη- 

[δγθητ το Ὶ5. ΡΓΟΡΔΌΙ6 νἱάθθιῖαγ.». Οποα νγοὸ 
ἀοοΐο Ρῥγορδαῦι]6 νἹἀθραΐαγ, πῆς ὃχ ποϑίγα Πᾶς 
οαἀϊτοπα ἱπαπθίτπλ σοπηρογίατησαβ ἰαοϊαπη δϑῖ. 

“- χαὶ τί ἔγνως λά- » » 28-33. τοῦ ἐπαγαγεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν --- 
λησον. ϑυγο- "εχ. εἰ γαῖ. 346. 

» Χχχν, 7) -ἰο. ἢ τί ἐχ χειρός σου --- ὁ θεὸς ὁ ποιήσας με. 

ϑυτγο-Ποχ., ΟΟΙΡογ. οἵ π|5. Μίαἱ. Μοπαβῖ.; 8- τοῦ. 

Ια. Βοά! οἰ Π115. 
» ἀγψ  τ χὰ ἐχεῖ --- οὐ μὴ εἰσαχούση. ϑγτο-Βοχ. εἴ ἰδξ. Βοαϊίεὶ. 

» », 185-16. καὶ νῦν ὅτι οὐχ ἔστιν -ο--------- ἐν ἀγνωσίᾳ ῥήματα 

βαρύνει. ϑγτο-παχ., ΟΟἸΡεγ. οἵ ἰαῖ. Βοαιεί. ; 
οοα. Μαὶ. Μοπαβῖ. δῷ ἔγνω ν. 15 δα ἔπ. ν. τ. 

ψὶ βόσχνι 5» »Ὁ: δυνατὸς ἰσχύϊ καρδίας ----------- καὶ τὰ παραπτώματα 

αὐτῶν ὅτι ἰσχύσουσιν. ϑγτο-Ποχ. Ιἴογαπη ἴαγο 

ΕἸοΙἃἀ: « Μοηϊεῖ. ἰπχία ΟοΙΡογιπὶ ποΐαπη, Ἔχ 9. 
οἱ δ΄, σαποο!πὶ ροβὲ εἰς θρόνον (ν. 7) Ροπίϊ; 
Οταθίιβ νοὸ δὰ πογηηᾶπὶ ΕΔ. 1.αἴ. Ηἴογοπ. 5[η- 
δΌΠο5 νογβίσ!οβ ἃ δυνατὸς ἰσχύϊ δὰ ἐν εὐπρεπείαις 

(ν.1.1) ἀϑίογίβοῖβ ποίαϊ. 864 αἰνογϑβίταβ 57} ϑυταπη 
ἢϊς ορτπγππὶ ἀποθπ 6886 οἰαγὸ οβίθηαῖζ». Καῖ. 340 

ἃ 5" ἀϑαιο δὰ ἀγαθοῖς ν. τ΄ 5880 δέ. 
» » τοῦκιι. καὶ εἶπεν --------- χαὶ τὰ ἔτη αὐτῶν ἐν εὐπρεπείαις. 

ϑυτότ-ποχ. οἱ (οἰ οτί. 



: 
τ, 

ΠΡ. χχχνι, 19, 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Ψ' 

ΠΥ τ Ὁ ΝῊ Αγ ὐ 
ὌΓΣ ΔΙ  ὙΡΝ 

ἐ υδήλα 
Εὴ ᾽ ἌΝ ὧΖ 

 ΧΧΕΙ --- 

Η ε Ἷ ἢ “ Ν ᾽ἅ ͵ 

χαὶ ὑποχριταὶ καρδίᾳ ---- ὅτι ἔδησεν αὐτούς. ϑυτο- 

ΠδΧ.; ΠΙΡΙ. 1Π| τά 16. ππὸ.. οὐ αν 946: 

16. καὶ προσεπιηπάτησέν σε ---πλήρης πιότητος. ϑὅγτο- 

Ὦοχοχ ΟΡ Πρ, Χλ ΠΠΡῚ:: ὀχ ΩΡ]. Ὑα 246 

τιϑαιι6 δά τράπεζά σου. 
20. χαὶ πάντας ------ ἀντ᾽ αὐτῶν. ϑγτγο-Ποχ. ; 205-21 

Π|5. Μαὶ. Μομῃμαβῖ.; 20" ἰαΐ. Βοαϊίεί. ; Ναῖ. 346 

γν. 20-22 δ( αὐτοῦ, ἀοίη 23"-ΧΧΧΥΠ, 1-5. 
5, ἢν. ἐπὶ τούτων γὰρ ἐξείλω ἀπὸ πτωχείας. ϑὅγτγο-Ποχ. εἴ 

ςοἄ. Βοαϊεί. 
ΟΞ ἰδοὺ ὁ ἰσχυρὸς χραταιώσει ἐν ἰσχύϊ αὐτοῦ. οοἄ. 346. 

24"-25᾽. ὧν Ὦρξαν ἄνδρες --- εἶδεν ἐν ἑαυτῷ. ϑγτο-Ποχ., 
ΟΟΙδεγ: το Ηϊογ. 10. αὐτοσαθ ςοά. 

206. ἰδοὺ ὁ ἰσχυρὸς --- καὶ ἀπέραντος. ϑγγο-Ποχ., (ο]- 

δεν ΘΕ ΗΙδΕ. ἀη᾿ ΟΡ]... ἘΧΘΙΩΡΙ. 

27) --28“. χαὶ ἐπιχυθήσονται -----ῥυήσονται παλαιώματα. 5γ- 

ΓΟ-ΠΟΧ. 27: -28ὃ ᾿ϑι6 βροτῷ; Ηἰἴδεγοη. ἴῃ τΐγο- 
416 οοἄ. 27-28 [ἴ6πῇ 54π| βροτῷ. 

20 -ΧΧΧΥΙ, 5". χαὶ ἐὰν συνῇ ἀπέχτασις νεφέλης ---------- ἐν 

Χχχνπ, 6"- 75, 

0: 

4 1Ξ1.2Ὁ, 

Φασὶ 

ΧΧΧΥΠΠ, 206-27. 

φωνῇ αὐτοῦ θαυμάσια. ΗΐεΓ. ἴΠ ἀὉΡΙ. τη5.; ὅγτο- 
Ποχ. 29-1ῦ, 2-5".; ΟΟΙΡογ. 29-3",1- 5", 11 σογγιρὶ 

ἀερεΐ χψιοά 46 πος ςοά. αἰχίΠηι5 [Π ΠΟΙΪ8 ρᾶρ. 50. 
χαὶ χειμὼν ὑετῶν --- κατασφραγίζει. ϑγτγο-Παχ., (0]- 

Ῥογί. οἱ [αΐ. Βοάϊ!βίδηιι8. 
χαὶ ἀπὸ πνοῆς --- πάγος. ΗΙεΓ. ἰη πἰτοαας ςοά. : 

το Καῖ. 346; 9" ἀπὸ δὲ ἀκρωτηρίων --- τοῦ (ο]Ροτί. 
χαὶ ἐχλεχτὸν χαταπλάσσει ----- πάντα ὅσα ἂν ἐν- 

τείληται αὐτοῖς. ϑυτο-Βοχ.; Ναΐ. 346 γυ. 12" 

πάντα-13: (ΟΙΡοτΓ, 125. 

ἐάν τε εἰς παιδείαν --- εὑρήσει αὐτόν. Θυτο-Ποχ. οἵ 

ΗΙΘΓΟΠΥ͂. ἴΠ ἀΌΡ]. Π|8. 
στερεώσεις μετ᾽ αὐτοῦ --- ὡς ὅρασις ἐπιχύσεως. Ηΐδτ. 

ἴη π|8. Μαί. Μοπᾶαβί. ; [αἵ. Βοαϊοίδηιιβ 185. ; 
ΘΥγο-Ποχ. 185, 

τηλαυγές ἐστιν ἐν τοῖς παλαιώμασιν. ΗΐδΓ. [116 

ΟΠΊ.; ΞΥΓΟ-Ποχ. ἰορ!ῖ ϑίπε δϑίογίβοο. 
ὑετίσαι ἐπὶ γῆν ---------- χαὶ τοῦ ἐχβλαστῆσαι 

ἔξοδον γλόης; ϑγτο-ῃαχ.,, (οἱβεγ., 18. Μαί. 
Μοπαβί, οἵ Ναί. 246; αἱ. Βοαϊορίδη. ἰαπίαμ 26. 



Οδρ. ΧΧχνιι, 32. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ΧΧΧΙ ΔΙ οΣ 

» 3"-4. 

δ, 

ΣΝ γεν {τ 

» 

νον ἐπὰν ἃ 

» 

» 

» 

» 

15: 

(οα. Μαὶ. Μοπαβῖ.; 311-33. πϑατθ οὐρανοῦ γα 3 34 
ἔγνως καιρὸν τοχετοῦ τραγελάφων πέτρας. ὅυτο- Ὁ δι ᾿ 

Ἐ ΝᾺϊ 346 οἱ Ηΐεγ. 'ἰπ πἰγοχιθ ΘΧΘΠΊΡΙ. τς ΟΜ, 
ὠδῖνας δὲ αὐτῶν ------ χαὶ οὐ μὴ ἀναχάμψουσιν αὐτοῖς.. 

Θγγοτμοχ., (ΟΙΡογ. οἵ Ηΐογ. ἰπ ἀαρ]. οοάϊοο.. 
χαὶ τὰ σχηνώματα αὐτοῦ ἁλμυρίδα. ϑγτο-Ποχ., (ο]- 

Ῥ6γ., Ηἴβθγ. ἴῃ υἱγοχὰδ π|8. εἴ Ναΐ. 346. ΔΑ. 
χατασχέψεται ------ καὶ ὀπίσω παντὸς χλωροῦ ζητεῖ. 

Θυτγο-Ποχ., γαῖ. 346 οἱ Ηἴογ. ἴῃ ἀπρ|. ςοά. [π ποβίγίβ. 
ΠΟα οΙΡιι5 ΒΘ α αγ ἰΙᾶσυπα ἱπάθ ἃ ν. 9 Πυϊΐα5 Παρ τ. 
δα ν. δ᾽ ΘΆΡ" χερὶ 

ς τρήσει ῥῖνα. Θγτο-ΠΟΧ.: 

ι8-1ο Ηΐδγ. ἰπ ἀρ ΕΝ τι. 15. οἐ αϊ. 920. 
ἢ δύσεις χρίκον ἐν τῷ μυχτῆρι αὐτοῦ. ἜΡΡΉΒΕ οἴ τὰς 

ΗΙογ. ἴῃ ἀΠΡΙΙοὶ ΘΧΘτΡρΡΙ. : 
χαὶ ἐν πλοίοις ἁλιέων χεφαλὴν αὐτοῦ. Ἠϊω τε Ϊπ αἴτο- 

16 ΠΊ8. 
οὐ σιωπήσομαι ------ τὸν ἴσον αὐτῷ. (ΟΙΡεΓ. εἴ Ηϊδτοπυ. 

ἰπ ἀποθιβ ςοάϊοῖριβ; 2᾽ εἰ πᾶσα-3 Ναῖ. 346: ἜΤΟΣ 

Πεχ. 35 οὐ --- δι᾿ αὐτόν. 
εἷς τοῦ ἑνὸς χολλῶνται. ϑγτο-Ποχ., Ναῖ. 346 οἵ Οοίδοτ.:: 

τοΐππὶ ν. 7 Ηΐογ. ἴῃ αϊγοσιθ ΠΠ8. 

ἀνὴρ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ --- καὶ οὐ μὴ ἀποσπασθῶσιν. 
ϑυτγο-Ποχ. εἵἱ οοά. Μαὶ. Μομῃαβίογι! ; 85 (οἰ δετί. 

χαταχέει ἐπ᾿ αὐτόν, οὐ σαλευδή πεῖν Θγτο-Βοχ. ΝΣ 

Ιαῖ. Βοαϊοίαπιβ; δαῖ. 346. Πφοιηργομοπαιϊξ οἴΐϊατη. 
5.10 δ ργαθοθάβπβ χεχόλληνται. ταν 

δόρυ καὶ θώραχα. ΟΟΙΡεΓ., Ναῖ. 346 οἵ Ηἴοτγ. » μανίαο.ς ἂν 

οἰοναίϊο, οἱ ἱπογαοῖδ 8. ἕ Ν 

ὡς χαλάμη ἐλογίσθησαν σφυρά. (ΟοἰἸδετγίηι5. ἘΠ ΉτΑ ἘΝ 

ἐλογίσατο ἄβυσσον εἰς περίπατον. ΞΘΎΓΟ-Β6Χ.; νὴ Ὁ ; 
οἱ Ηϊογ. ἴῃ υγοάτιο οὐδ! ν 

ὅτι εἰ μὴ πρόσωπον αὐτοῦ λήψομαι. ϑγτο- Ποχαρ] τὶ 3 

χαὶ εἶδεν Ἰὼβ ----- πετάρτην γενεάν. ϑυτο-ἤθχι, σαὶ. 
ῬοΓ. εἴ π|5. Μαὶ. Μομαβῖ.; ἰαΐῖ. Βοαϊοὶ. δέ χαὶ τοὺς 

υἱοὺς ---- γενεάν. Ὁ δ 

χαὶ ἐτελεύτησεν ------ πλήρης ἡμερῶν. ϑγτο-ἢοΧ. ὐτν τς, 
ας τ ἶ 



νον ΣΧ ΧΑ “:.ὕ. 

Εχ πᾶς ἴαριι!α οὐ ΠΓ, 5010 ΠῸ5, 4] π᾿ Ργαοϑοηῖ οαϊίοης ϑδῃϊά σα 

ἀδϑιιηῖ, 360 οἰγοϊζοῦ 6586; 81 δι6 ΠῚ ἢ8. Δ ΠΓΠΙΓ ΨΟΓΒΙΟΠΠ 16, “08. [Π 

Ιδοῦπα οΟαϊοιΠ ΠΟΒίΓΟΓΙΙΠῚ ΡΓΟΡΑΙ ΠΟΛ οἰ πιῖ55886. ρας} Πη118, “αρΡρο απ] 
π᾿ ὙΘΓβίοπΘ ϑυγο- ΠΟΧΑΡΙ ΓΙ ἀϑίογιϑοο ποίδηϊιγ, 5ΠΠΊΠΊὰ ΠΑΡ ΘΓ ΓΙΓ ΡΑΓΌΠῚ 

αἀἴνεγϑα ἃὉ θα, “ιαπῚ ἀράϊ ΒΊΟΚΟΙ], οσαπ|8. σοπηραΐαίίο [ποι!ϑπΐαπΊ Πΐης 
δοοῖρ᾽ς σοΠ ΠγπΊδίΙΟΠΘ ΠῚ]. ΕἾΧ 5110 Π15. ΟΠ 5515. ΠῚΠΠ|115 οϑί, ΖδΙΟΥ ἴδηςΠῚ οχ- 

ΠΘΡΙ8, ΟαΠπ|8. ἴῃ ὙοῖογΙ δἰοχαηάγιηδ θα !τοπα ἀδἔβοίι5. ν 6] 0 οπηηΐΡιι5 νῈ] 

ΑὉ ὑπὸ αὖ δἰΐθγο οχ [115 τϑίοιι5. οΥΙσοπίαπᾶ ποίΐᾶ ποη σΟΠΠΓΠΊΘΓΕΙΓ. 

ὕπάς ρῥγοὸ Ἴθγίο Παθογὶ ροΐεϑί. Ποβ ἰδηίιπι νγβίο]ο5 Γ,ΧΧ Ιπίογργοΐοϑ 

{π΄ γογίθηδο οπΊβ1588, 7111 [Π ΠΟϑίΓΙ5 σοαοΙΡτ5 ἀθϑαηΐ 4), σαόβαιθ Οτιρο- 
Π65 πη ΗΘΧΑΡΙ 5. 51|5 Ρ]θγατησια οχ ΤΠ προαοίίοηθ γοϑεπι|. ΟἸδίμιου δῖα πη 
Β[ΠΟΠΟΓΙΙΠῚ ΟΠ βίο, 4π| ἰπ οοἄ. Χχιν ἀοϑιἀθγαπίαγ, 801 ΠΠ|ποῖ: 1, 155; τν, 155; 

πο τ΄ χεχπι 15.-10 (Υ. ἐπίῃ 21" σᾶΡ. κχχνῖ ΟΠ ΙΓ εἰίδπὶ ἃ ΗΙ6Γ.), 

᾿ΠΟΠ ἴαΠΊ δἰθχαπάγι 15 ἱπίθγργοιθιι5, Π“8ΠῚ Θ΄ Π1546ΠῚ ΠΟαΙοΙ58. 50 ΓΡα6. {{ἰ- 
Βυσηάα νἱάδίιγ. (ΠῚ ΘηΪπὶ ἄς νυ. 15Ὁ-τΟ" ΠᾺΡ. ΧΧΧΠῚ Π.Π} ΠῚ 511 ἀπ Π1ΠῚ, 
Ὸΐ 5ΞΌΡΓΑ. Ποΐδυ!Πη115, Ποίΐδγιιπ) ἰ46 0 605 ΟΠΊΪβί586, “Ζαία ἃ ὈγΓίπηο γοσάΡι10 

Ρώυχκε δα δἰ πὰ ἰγαηϑ1}1 ΟΟΈ]ΟΥΙΙΠῚ ἰαρϑι, χα! Ργοῃίραεΐ ψαοπλίηι5. 6[15- 
ἀ6Π| ΠΕΡ] σα πία6 ΓΘ] ]ΙΟΓΙΙΠῚ ΟΠ 5ϑίοΠ 6 ΠῚ Δα ππἀἸ σοπητι5 Ὁ Οὐοά δια πι 5 γα 

ΓΟΥΟΓα [ιργιΐ [Πα ΠΡ 6 Π5, Αἰ πιη8 σοπἢγπΊδίαγΓ. [5 ΘΠ ΠῚ ῬΓαοῖοΥ ΠΠΘΠΟΓδῖοβ 
ὙΘΓΒΙΟΏΠΟΒ, ἴγα5. 8]105 ΟΠΊΪΒΙ1, ΠΕΠΊΡΕ: 20" -21᾿ ΠΕΡ. χνυὶ, οἵ 16" σὰρ. ΧΧΠΙ. 

Μεγαπῃ οτπη 1ΠΠ1 1Π σοἄά. Χχχη, οἵ Πΐς τ] Π|Πγ118 [Π ΠῚ5. 16. ΠΑΡΘΑΠΠΙΓ, ΡΓΟΠΙΙΠῚ 

οϑ ἱπίογγθ, βοϑάθπ) πα ἀοἤιϊ5586 ἴῃ ΘΠ! ἀἴοα νογϑίοπθ, ποαπς ἰπ εα!- 

{0Π6 δἰθχαπάγιπα: 60 γε] πιαρῖβ χιοά ἴῃ οπηηΐϊθτιβ σά οΡ5. ΠΟΧαρΙδ- 

ΓΙΡΊΙ5 5Π6 δϑίθγιϑοο ἰθβραπίιγ. ΟἸαπυν5. ἰσίταγ ἰηνίςΐα ργοραγί ποααθϑΐ, 

ΓΟ Ι]ΠΠΟΓΊΙΠῚ {ΓΠΠῚ 511ὉΠΟΓΙΙΠῚ ΟΠΊ 55] ΠΟ ἰπϑοϊ 6 ΠΟΙΔΓΙ 6886 {ΓἸ Ρπ16η- 
ἀΔπ|, ααΐα, ἀςΠοΙΘ ΠΕΡυ15 4115 πη ΠΠΙΒΟΓΙΡ 5, ἀθϑιιηΐ σΟΠΊρΑΓΘΊΟΠΙ5 ΤΘΓΠΊΪΗΪ, 
ΕΧ δἰ] αἴογιιπη ἴδηθη δπαίοσία ΠΟ ἱποοηστιθ δἰἢγπγαγὶ ροϊογιζ. 

ΧΙ. Οποά δυΐεπι ἰπ Πᾶς ποβίγα νϑγϑίοηθ, ργοιί Ἔχ θοίαγ [Π ργαθοῖρα 5 

σοΟαΙοΙΡι15, ἴαγθ παΐΠππὶ ἀΘργο πο πάἀδίιγ σοΟΓΓΘΟΙΟΠ15. νθϑίρίαπη δ), εχ πος 

ΠΉΪΠΙΠηΘ Ρυΐαγί ἀοροῖ δρᾷ Οορί[859. ποπ δχϑί {5886 {Ππ4 ςογΓθοίογιιπη 
ΒΕΉϊ5, ΠΌΠΡ115 ΘΕΠΊΡΟΓ [ΟἹ }ΠΠ|Π0Ὶ [π|ῖ [ἢ ϑδογοβθ ΠΠΡγῸβ. ργίγαίΐα διοίογίταϊς 
ΤΠΔΠΙΙΒ ἱΠΠσογο. (ὑογίς (ὑορι86 [ο]!οἴογα5. 4115 ΡΟΡΕ 5. ϑιπί γαραΐαπαϊ, 
60 4106] 58Ο0ΓΙ1ΠΊ ἰΟΧΙΠΠῚ ὈΓοιιΐ ἃ ΠΊΔΙΟΓΙΡι15 δοσορογιπΐ ἰπ Δ] αΐΡιι5 581- 
ἴεπῈ| ΠΠΓΙ5 ΟΓΠ15 ΠῚ Πιιθν6 ΡΌΓΙΠῚ ϑογυαυογίηϊ ; αἰζαπηθη 8ἱ οἵ ἀρια [105 

4) Ὀυριταγὶ πιοτῖῖο ροΐεβι 48 υ. 22". |ς}}} 20" ζὰρ. χχχ, 4] ἴῃ π|8. τὰ ὁγηΐτ- 
(4Ρ. Χχχ, 40] ἴπ ποϑίγιβϑ οοδά. Ἰορίταγ, [{τῸΓ, οἵ ἴῃ ϑυγοτ-ποχ. ἂς ἀρ! οὶ ςοά, Ηἰοτ. 
ἄσπι ἴῃ ϑ γο-Ποχ, εἴ αἰτίϑα 6 πη55. ΗΙΘΓ, Ἰόρι[Γ 50} δϑβίθιϊβοο, τη παπᾶ σοΙΓΘοῖϊο- 
Παροίαγ 950} ἀϑίοσίϑςο, 15. 1Π|{Π τ 811 παρθηάα, ἀμυδίϊο. 

δὴ) ὕιτταπι οχίϑίοητία ἴῃ οοά, Χχιν γοῖ- 



οὐ λυ πρ εν ζοξ γεν ρον, 
ἄν ναὶ ἘΝ ον ΗΝ 

4. 

- χχχιν -- 

σογγιρίίο Παυά ροπογα 5 οναβογίί, ἰθπίαΐα ργοίθοίο παῖ. Ἡτΐτβ τοὶ ὄχοπητς 

ΡΙαΠῚ ἰπ ΡΓΙΠῚΪ8. ΘΧΒΙΡοῦ Ῥογίσορα οοαίο 8 ΧΧΧ, ἰη ἅπὰ δα ἤἥπεπι ν. 1 

ΘΔΡ. Χνι. αααίταγ θανάτου. Ηος νοσδρυ ΠῚ ΟΠ ΓΙ ΓαΓ ἴπ οοά. ποϑίγο ΧΧΙ͂Ν 
οἵ [πη Ρἰαγριι5 ΘΧΘΙΠΡ] ΓΙ Ρι15 ογάθοῖβ, ΠαΡΟΙΙΓ αὐΐθπη ἰπ ΑἸοχαπαγπο 

ΔΙ ΠΙ57116, Οἵ ΟἸΠῚ ἀϑίθγίβοο ἴῃ ϑυγο- ΠΟχαρ]αγί, οχ ααΐριιβ [ογίαββα ἰπ ῥγᾶθ- 

αἰοῖαπι οοαΐοοπ ἰγαπϑιηηίργανῖ. 564. ὉΌῚ σογγθοΐογιιπη ορὰθ οὐἹἀθηΐογ. 
ΔΡΡαγοῖ, δῖ ἀπθίο ργοοι! ἴῃ τη8. ΒΙΡΙΠ}οἴποοας Βοαϊοίαπας (Ηπηΐ. 5), 
οααπ|5 ἱγαρηηθηΐα 5Ὲ0 ||. 1)ὺ. οαϊαϊ ΑἀπΙρηι5 Ετγπιαη. Ῥογίσορα 6πὶΠῈ 
Ε{Ὸτὶ ΙΟΡῚ (Χχιχ, 21:-χχχ, 8), σιδο ἰη πος γοϊιπηίπθ οοπιποῖαγΓ, ΟΠΊΠΟΒ 

Παροῖ ϑίίσ μος Ζαὶ ἴῃ ἀπο 1118 ΠΊ55. ΧΧΙν. οἵ τὸ. οπηηίηο ἀδϑαπί, 861- 

Ἰοθῖ : ΧΧΙχ, 24 -25; χχχ, ιἢ. 2-4᾿; 7". Οποά Ηἰς [αοΐαπι οϑὲ οβίεπαϊξ, ἀοοῖο- 

ΓΘΠῚ ΔΙ] 16ΠῚ, Δηἰ πη ν γί πῖοπη ἰγοιιθηΐοθ [Ιαοηὰ8 ἴῃ ϑδηϊάϊοα ψεγϑίοπο 

ΟΟΟαΓΓΘηΐο5., οἵ ΟΧίβιΠηδηΐοπΊ [ογίαβϑα 145. Ὁ ἃπηαπιιθηϑιππὶ ἱπηρογῖτα 

ΟΥΙΡΙ πο ΠάΡαγθ, ἀθὈΙ ΠῚ 511Π|1ΠῚ ρα ἴαβϑ Θαβϑ6 ΠῚ ἃ σοα!οῖθα5 ποχαρίδ- 
τθιι5 ᾿πηρίογθ. Ογαϊα!απάϊιπη ΡΌΓΓΟ οϑῖ, απᾶθ ἢΐς ἀοοῖοῦ ὩΡ ΓΟΘϑ5. οϑῖ 

ΔΠΙο5. ΠΟ [588 ΒΘ ΠΙΪΟΒ : 560 115 ΤηΔΧΙΠΊΟ ΠΕ Ζαϊ τα 15 πιοηππηθηΐο ἀοϑεϊ- 
τα ξβϑθηγι5, α1Ὸ ϑΘΠΙΟΓΠῚ ΟρΡΊ5. ἃ [πάδοὶβ ῥγίπγαμη εἴ ἃ (Βγίβεαπίβ 
Ροβῖθα ἰπ ἴαηΐο ργϑίίο Πα ΠῚ, Γι ΔΘ ΠΊαΓΙ αἴσπθ δα ὈΓΙβε παπη 5ἴα- 
{ΠῚ ΓΟΒΓΓΠ] ΡΟΒΒ11. ᾿ 

ΧΙΠ. ῬΙαγαβ ἐπίπι βππΐ χαδοϑίίοποϑ οἶγοα Ἰθοοπαπὴ υαγαπηάαπη σοπαῖ- 
ΠΙϊαῖο ΠῚ νΘΓΘΙΟΠΙ5. ΔΙΘΧΘ Πα ΓΙΠὰ6. ἱπίογ υἱγοβ ἀοοῖοβ αριϊαῖαθ, σᾶ πος πο- 

ϑίγο ἀοομπΊπῖο σΟΠΠΊΟ 8 ΓΘΘΟΪΥῚ ροβϑιηῖ. 81:5, αὖ αἰ ψαβ ἴαπῖαπη 6Χ 
ΒΙΟΚΘΙΙ αἴτπραπη, ΟἸΠῚ οαΡ. 1, 3 ἀἜὌΡΙΕχ Παρθδίαγ τοχίμβ. οὔ απ 8115 νογβίο, 

ἀπὈΙταπΠΔ οϑὲ ἀπ πΐγασιιθ δἰ τοῖς Ο΄ τιραθπάα. ΒΙΟΚΟΙ] ργίπηαπη σοπαϊ- 
ΠΆΠῚ, ΔΙ ΓΟΓΑΠῚ ΟΧ ]ΐο ἰπίογργοῖς ἀθγίναἴαπη ραϊαῖ. Ψογαπι οαπὶ αἴγασας 

ΒΘΓΥΘΙΠΓ π΄ ΘαΠΙάΐοο, δαἀπηοάτιπ) ΡΓΟΡΆ 116 οϑὲ οἵ Ὀγιπηᾶπη οἱ αἰΐεγατη β6- 

ΠΙΪΠΑΠῚ 6586. [46Ππ0Ὲ αἰϊσθηάτιπΊ εϑὲ ἐδ ο᾽οββοπηδΐε Υ. 7 ἂρ. νι : ὥσπερ 
ὀσμὴν λέοντος ΠΙΡΓαΓΙοΟ ντὶρο {γιθυιῖο, χαρά ἰΐοπὶ ργιπισθηῖο ἴοχῖαὶ ΓΧΧ 
«ἀπ! ΓΙ ἔα8. 6588 τηοηθῖ ϑϑηϊαΐοα γογβθίο. (οηίγαγιπη δπΐοπη παθς 5ὶ- 

ἰοπίίο τοϑίαϊιγ (6 ]10 ο]οβϑοπηγαῖθ, σχιοὰ ἀρὰ ϑυγαπι οἵ ΑἸοχαπαγιπαπι 
Ιοριταγ ἰῃ ἢπε οδρ. χι: παρ᾽ αὐτῷ γὰρ σοφία καὶ δύναμις. (Ἰ]οβϑοπηδῖα 

ΡΑΓΙΙΟΓ ΟΌ ΘΠ 6ΠῚ γαῖ οηθη) Ππαροπάαᾶ βϑιπὶ νοῦθα πρὸς αὐτὸν λόγον, ὅδ 

ἴῃ (οπιρΙαῖ., ΑἸοχ. δἢ θα οοἀά. δὐἀάιηῖαγ ν. 13. οὰρ. τ. Ροβῖ ἐλάλησεν. 

Ι46πὶ ἀϊσθηάιιπη ἀθ νοοθ ἔτι σᾶρ. γι, ιο, δααϊΐα ροβῖ ἐπιστρέψη ἱπ ὅυτο, 

(οπιραῖ. αἰ βχας οοάϊοεῖθιιβ. Ῥαγίϊογ νογρα τοῦ πνεύματός μοὺ οἵ τὸ 

στόμα μου, δα ἴῃ ΡΙαΓίθιι5. νοϊαπηϊπἰδιιβ ἰοσυιπῖαγ οαρ. να, τα, {ἰδγαγῖος- 

ΓΙΠῚ νἰτο σογία ϑαπῖ ττίδυιοπάα. ἘΣ οοπῖγα μου, χιοὰ ἃ Ρῥ οτίβαας ἁδαϊταγ 

στολή (ἄρ. ΙΧ, 31, Βοπαϊπιιπη 6586 ἴοβῖαϊαγ οαὐἰτίο ποβῖγα. δος ἱπϑαροῦ 

ἀοοοῖ οὐ ν. 15} Θᾶρ. 1χ, ἰπ φοἴογίβ. τοβιϊ θαι. ἀϑίογίβοο ποίοταγ : πος Θηϊπη 



- ΧΥΧΥ - 

ἀοοίαϊ: ποη ηποά ἀδεββεῖ ἰη ΓΧΧ, βοά αιοά ἃ ν. 14; 081] ἴη ΘΔΠῃΙΐςο 

Ιερίτιγ, δὰ ν. 15. ἰγδηϑηλὶρ γα ΟΓΙΓ. ᾿ ᾿ 

Νοη πηΐπι5 ἰάοπθα σθηβου! ἀοθοῖ πᾶθς ποϑίγα οαὐπο δα αιιδοϑί!οη68, 

4παθ ἃ οτγίτἰοῖβ ἀρίταγί βο]θηΐ οἶγοα σοπαίηἰταΐθη. αἰ οτίτ5. ἰθοοΠπί5, ΓΘοῖο 

ἀϊτίπησπάαβ. ΕἸ ϑᾶπθ οππὶ ο8Ρ. χχ, 19 δάϊξ. (οιῃρίαἴ., ΑἸοΧ. οἵ ΘΥΓῸΒ ῬΓῸ 

[δοΐϊίοπο Ἴοπηπαπηὶ δυνατῶν ἰεραηί ἀδυνάτων, χυίάαπη ρΡαΐαπι [Π|8πὶ 6886 

σοπαίπαπι, Πᾶπς δΐο ΠῚ 6 ΠΠΘΓᾶὰ ΘΟΓΓΘΟΙΟΠ6 ῬγΓΟσΘάθγΓο; ὨΟΓΙΙΠῚ ὙΟΓῸ ΟΡὶ: 

πίοποπι διπάαπιοηΐο ἀθϑίταὶ σοιηργοραῖαγ οχ ϑαμίάϊοο, χα πσώβ -- ἀόυ- 

γάτων [ερἷτ. Ἐδάδπη γαϊΐοπο ἰαπαίιᾶπι νοῦ οϑὲ Παρθπάα ΘΟΓΙΠῚ βϑηΐθηίία, 

Ζαΐ αἰῆτγπηδηΐ, ἰθοπ ποι ἐλέγξει σε, φια πη ΠΔΡ. ΧΧΙΙ, 4 μαρεηΐ ὥομηρ!., Αἰά. 

ΑΙοχ., ϑὅγγ., Ηίδϑγοῃ. αἰϊψας ςοαά., ργαβίεγαεπαάδπι 6856 γα! βαῖας ἐλέγξεις. 

[πβΌρΡοΓ δαάθπῚ νογϑίοπο “ΠΟγΠ48ΠῈ ΟΥΙΠΟΓΙΠῚ ΠΟΠΙΘοἴαΓΔΘ ΘΧρὶ οἀ πηΐαΓ, 

τἰὶ {Π4 εϑἴ ἃ ϑοῃ!θύβποο ο. ΠΙ, Υ. 17 ρῥγοροϑβίία, χαΐ ἰαχία ΒΊΟΚΘΙ] ἐοη- 

τα παϊτ, ἰεςτοηἱ ἐξέκαυσαν -- ϑ4ῃ14. τΆλϑε βρϑεποπδπηὶ 6558 ἔπαυσαν 

ϑθουπατππ) οοά. ΑΙεχ., γ8] ἐξέπαυσαν, υἱἱ ἰαχί5 Γ ΧΧ σοηίογμη!ϊβ Πογοεΐ 

Βεῦγαθο. Εἰπιβάεπη ἴεγε σϑπογίβ δϑί δ]18 δ δοάθπὶ οππὶ ΟΥαΙο ΟΡ. ΙΧ; 

γ. 24 εχοορίίαἴα, πᾶ ἰοςο παραδέδονται γὰρ ἰεσεηάιϊιπη Ργοροηϊπιγ πα- 

ραδέδοται Ὑὴ : 5συΐ οἴίαπι “Δ ηἋ40 1Υ, 10 στόνος ῥΓῸ σθένος, εἴ ἶσα σῆς 

ΡΙῸ ἴσα ἀσχῷ (ΔΡ. ΧΙ, 28 ἰερθγε ψτηϑ] πηΐ. 

Οτίραποβ, οἵ βαργα ποίαν πη8), ᾿ἀΠΡΙΙ θη οἰπβάθπι ἰοοὶ νεγβί Π θη 

ΠΟΠΠΌΠΑΠΙΔΠῚ ἜΧΗ Ραμ; Δ] ἴθ γαΠ] ΠΟΠΠΡῈ. ἃ δἰθχϑπαγίπο ἱπίεγργοϊς ῥγο- 

[οςίαπι, Δ᾽ἴθγαπι ὙΕΈΓΟ ΠΊΘΙΙΟΓΘΠῚ 6Χ 8]1ο ἀδϑιιπηίαπη, 4118Π0 ἀϑβίεγίβοο 81- 

δηαραΐ. Ηδςο Οτίρεηῖβ ἀρ 6 Πα] γαίίοπθ ΙΔΠΡ ΠΓΙΠῚΪ ἀπιοῖ!, 60 ἀθνοηθΓιηΐ, 

τὶ τδισυπηηιθ ἀπρΡΙῈχ οπιβά8πΊ ἰοςΐ οϑϑοΐ νεῦβίο, δ]ἴθγαπη δϑίθγιϑοο πο- 

ἰαΐατη ᾿ΓΠΘοάοίοηΙ ν6] αἱΐο [πίογργεί 1ΠΠ|6ὸὺ {ΓΡιογιηΐ. ψαγαπη “π8Πὴ 
ςαπία Πᾶς 1Π Γα 511 ργοςθάβπαππ,), δα! ΟΠ15 ποβίγαα δποίογιίαΐα ΘΟ  ΠΉΙΓ. 

ψεγρα επίπη ποῦγαίοα ὙΣ}ὺ δῸ ΠΑΡ. ΙΧ, 25 ἀΠΡΙΙςο ΠῚ ἰπΠ ΠΕΧΔΡΙ [5 {γαπβί δίίο- 

ΠΕΠῚ ΡγΓδθϑοίογιηϊ ; ργίπηα οὐ μὴ ὑπαχούση αὐτῷ γυΐδο {γραίαν ΤΠθο- 

ἀοίίοηί εἴ ΘυμηπηΔοηοΟ; αἰΐεγα ἵνα μὴ ἀντείπῃ, 4ιαπὶ Η]ΘΓοΠΥΠη15 Γα- 
ῬΓοΡαν, ΡὈΓΙΠΊΔΓΙΟ [Πίογργοί! δα! !οδίιγ. Αἰΐζαιηθη οἰπῚ πΐγαππα [θεοῖο 

ΓΟΡΟΓΙΔΙΠΓ 1Π ὙΘΓΒΙΟηΘ. 56Πη! 4108, ΡΓΟΡΆΡΙ16 δαπηοάπη) οϑὲ οἵ ργιπηδπὶ οἵ 

ΑἰΓΕΓΑΤῚ ἃ ὈΓΓΠΊΔΓΙΟ ᾿πίογργείς ὑγοσθάογο; ἃς [460 ΟΓΙΓΟΟΓΙΙΠῚ ΔΓΡΙΙΠΊΘΠΓΙΠῚ 

πος η ἰοοο Πιηάἀαπηοπίο οαγογοῖ, ΗἸ γογο πη π16 ἀθοϊριπηΐαγ σαᾶπάο 

ψόγρα : ὧν ἐξουδένουν τοὺς πατέρας αὐτῶν γν. 1 (8Ρ. Χχχ ΤΠΘοΔοίΟΩΙΪ 

{τ ρππηΐ, οἱ Ἰδο ΟΠ οΠ Τχία ροβίϊαιη : οὖς οὐχ γησάμιην ἀξίους, 4ιι4πὶ 
5014Π| Δρποϑοῖί ϑϑῃϊἴοιι5, ΡΟ ΠΈΓΠΔΠΊ αἰ οτηΐ. 

Ταηάοπη, Π6 Ιη ἰοηριΠΊ ΔΘ 8ΠΊ, Πιυΐτ5 νογϑίοηΐβ ρα ἀθῇπίγι ΟρΠΊ6 

Ῥοίοϑί πιαοϑίο (6 ψογϑίο 115. 2 1" - 225, ΟΔΡ. ΧΧΥΠΙ. « Ηϊς 6ηΪΠΊ, ΠΊΟΓΙΟ 

ΒΊΟΚΟΙ! Ἰοσο οἴζ., οἵ ϑοοπηαιπ) ΟρΓΠΊΟΓιΙΠῚ σοαϊοτπλ αἰοϊογἰαΐθπὶ οἴ οχ 



,᾿ νῷ 

' -- χχχυὶ - 

ΨΟΓΘΙΟΠΪἶ8. ἱπάο]ο σοηβίαϊ νεῦρα χαὶ ἀπὸ τϑαπο δὰ εἶπαν ὙΠποοάοίοπί {τσ 
Ῥυιοηάα 6886. ϑηΐ χυϊάομη σοαΐοοθ. αὶ ΠΟΠΠηΐΪδὶ ν. 21 δ( διπάθπῃ τοίο- 
τιιηΐ; 864 Πος ΘΥΓΟΠΘΙΙΠῚ 6588. ΟΠῚ ΟΧ ΡΗΓαϑΙ ΠῚ πιὰ, ἴππὶ ἱπάθ ῬγοθαῖαΓ 

χιοά ᾿πίογργοβ. ραγίου!απη δὲ ποη ἴῃ ἰηϊτο ογαιοηΐβ οο]]οσαγα Ροΐαϊξ». 
ΝΙΒΙΠΟΠΊ ητ5 ἰά6 ΠῚ ατιοΐογ, σαοηίαμῃ δηΐς Οτίροηθμη ΟἸοπιοηθ ΑἸοχ Πα ΓΙΠῸ5 
ἴῃ διγοηιαί. 6, 6. πηρπιογαίμππι ἰοοπι, [ἰσοῖ αἰ ψιδηΐα!απι ἀϊνογϑαπη, ἰδπ- 
ἀαΐ, ἰπ ϑιιβρίο πο ΠῚ γοηϊ οοϑάθῃι νογϑίοιιοβ ΡΓΙ Πα 8. ἴῃ γογϑίοπο αἰθ- 

ΧΑΠαΓΙΠα Θχϑι {1586 : ΟΥΙ ΡῈ ΠΘ ΠῚ δαΐθηη, ἀποτ18 5Έ1ΟΠ}15. ΠΟ ΓΠΊ 115. οἰ θοῖ 5. 

ΤΗΘΟἀοΟΙΟΠΪ5. ὙΘΓΒΙΟΠΘΠῚ ΔΟΟΠΓΑΙΙΟΓΟΠῚ ΠΟΓΙΙΠῚ ἰΟΟῸ ᾿ΠΒΘΓΙΠ586. ΝΘΓΌΠῚ ΟΧ 

Ποϑίγαᾳ ἰγαηϑίαϊίοηθ, απᾶθ ΠΠΘΠΊΟΓΑΙΙΒ 5108. ΟΠΊΠΙΠΟῸ οαγοΐῖ, οὐἹάθηΐογ 

ΘΓ ΙΓ, Θοβάοπη αὉ ᾿πίθγργοίθ αἰθχ Πα ΓΙῸ ὙΘΓΒΟΒ. ΠΟῚ [πῖ5588; ΠΌΔΡΓΟΡΙΟΓ 

ΠοΓΠῚ νἱάοῖιγ ΟἸοπηθηΐθπ ὃχ Αἰ1ἃὰ νογϑίοπ 1{|ὸ5 ἰαπάαβθο. ΕΓ Ὑογο 

{66 πὰ γΘΓΒΙΟΙΠ1) ΙΠ5ΘΓῚ Γπογίηΐ [η ϑαρίπαριπία απῖθ (Ἰθηθπίθπη ἃπ ρΡοϑῖίθα, 

ΔΙ ΙΡΙαΓ. Ῥοΐθγαηϊ θηἰπῚ ἃΡ ἘΡίβεοορο Αἰθχαπάγιπο ἰοσὶ βῖγε 'ἴπ ϑεηῖο- 

ΓΙΠῚ 5ῖγα [ἢ ἰρϑπ8 ΤΠΘΟάοΙΙΟΠΙ5. νουβίοηθ. ΗΟΓΙΠῚ 51 ὈΓΙΠΊΠΠῚ ΒΕΓ ΠΘΕΒ, 
αΙοθηάτιπη οϑὲ οἵ δηΐθ (Ἰδπηθπίοπη νογϑίοποιηῃ τῶν Θ΄, αἱ ΡῥΙογίψαθ ἴάτη 
ΒΌΒΡΙΟΔΙΙ Β1ηΐ, σΟΓΓΘΟΓΟΠΙΡιΙΒ οἵ πγαϊδ! ΟΠ] Ρτ15 ϑα᾽θοΐαπῃ [αἴδθα. Ὅσο ρΡο- 

5110, ΟΠῚ νεγϑίο ϑδῃϊαΐσα ΠΊΒΠΊΟΓαῖ5. ΘΠ] ΠΟ ΠῚ Ρ115 ἱπΠηπΠῖ8. ΡΓΟΓΘῈΒ 

ΔΡΡαγθαῖ, ᾿πίδγγι [Ἰσθαΐ, ᾿ρϑαπι 6 σοαίοιθιιΒ Ποη 5οατη Οτίσθπο 8568 οἴϊαπη 
ΟἸεπηθηΐα δηϊογίογι θι15 [ππῖϑϑα δἀογηδίδιη. Οποά ππαπὶ σγαν βϑιπηὶ 51 τηο- 
ΠΊΘΠΙΙ ἴῃ ΒΙΡΙΙογιιπὶ ϑϑογογιπ) τς οἵ ἴῃ ΓΙΧΧ νιγαῖ! ἐγαηβίαϊίοπο τγἰϊα 
ΔΘϑ[Π͵δη 8, ΠΟΠΊΟ ρῥγοΐοςϊο ποη νἱάοί. 

ΧΙΝ. Ῥοβῖ μαβο, χιδθϑίίο 48 ποβίγαθ γθυϑί οηἶβ δϑίαϊο σομητηοάθ γοϑοῖνὶ 
Ροίΐογιτ. Ναπ) 81 ἽἿορί{ἃ ἱπίθγργεβ ἰπ νογίθπαο ᾿ἴγο οὶ πϑὰ8 οϑὲ δχοπη- 
ΡΙΑγΙΡιιθ σγαθοῖβ δηϊθογ σοη!ηΐβ, Πος ἰρϑῈ ΠῚ 5815 ἀοοεῖ, νεγϑίοποπῃ {ΠΠ8|ΠῈ 
δηΐθ νυἱσαΐα Ηθχαρα ἔπιϑϑα οοηϊδοίαπη. ΟἿ8 οπῖπὶ ογοαϊαογιξ θαπάθπη, 
ΡΟΒΙΠΑΌΙ5. σοαίοῖθιιβ. ΠΟΧΑρΡ Αγ θι15 ἰᾷπὶ να] 5 ἴ5, γογϑίοποπη δχ ἀπίθογι- 

ΒΘ η Δ Π15. πη τ5886 σοηἤοσοτα  Ἐοαιθ πηΐπιιβ ἰὰ ογθα 116 ἀρρᾶτγοῖ, αᾳαοα 

Ρᾶι]ο ροβί Οτίρθηϊβ δϑίαϊθ πῇ ΥἹΧ ππτ8 δὰϊ αἰΐογ, τα ἃ Ηἰογοηγτῆο ἀο- 

ΠΘΠΊΙΓ, ἱπνθηίγοῖαγ ΠΠ06Γ, οὰἱ βίσηα ογτοα ἃΡ Αἀαπηαπῖϊο ἀρροϑβίϊα ἀ6- 

οϑϑθηΐ. Ιριτὰγ νῸ] αηΐς Οτίροηθη), νοὶ πὸ τορογο δυΐπβ ΟΡ ποπααπι 

γνα]ραίππι (ἰδοϑαγοδς δαβογναραΐαγ, ΠὈγῚ ἸΟΌΣΪ {γαηβιαῖίο ργοα ἴσο αἰοοηαάα 

6ϑῖ. Οἰδπ) συ!ἀθπὶ Πα}1]|Ὸ ραοῖο οχίβιπηαγο ἰἰσοῖ ἀπΐθ γο  ]ο5. Βαογοβ [ἰ- 
ὈγοΘ ἃρι (ορτἴαθ5. [πῖϑδθ. οχαγαΐαπη. Εἰθηΐπη, αὖ τοὶ παΐαγα ροβῖαϊαῖ, ἰἰΐ 

ΡΓδΘ σοίογίβ νογίθ παι ΠΡγὶ ογαηΐῖ, αογιιπὶ ΠιαχίΠΎι5 οϑϑοῖ πϑὰ8. δα αἀοοῖγί- 

πδ8π| ΟἸΠ γί βιίαηδο γο  ρ!ΟΠ5. ργοραραπάδμῃ ἰονοπαδγηηαο ρἰοϊαῖθπι Πα πη. 
Αἀ πος διυΐοπι ἰἰργὸ ἰΟΌΪ ἰοῆρα ῥγαθβϑίαγ οἵ ΟΠΊΠΟΒ ἴοσπη ΝΟΥ οἵ χυοϑ- 

ἀαπὶ Νεΐογιβ χιοαιια ΤΓοϑίαπηθητ ἰἰργοβ, ἀπδίϊατο ποπῖὸ μοῖοϑὲ. ὐατο 

γοῦβίο ϑαιαοα Εν δηρο]ογιιπὶ Ρυδοϑογίϊπη αἴσιιο Ῥϑαϊπγογαπη ᾿αΐιβ ἰἰδεὶ 
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{ΓΑ 5] Αἴ ΙΟΠΙ ἰοῆσο Ὀγδθίγ 5886. ριυϊϊαπάα οϑί, Ι͂ἀοοσθ γίγογη}] ἀοοίογι! πη 
βθηΐθηϊία.,, σᾶ γα! 01] ἰΠηϊΧα αἰγηιαΐ,, οορίϊςαπὶ νογϑίοποιη ἰαρθηΐο 

88 160 Θά ΘΟ} 0 βθοιηἋο [π|5886 σοηϊθοίαηι, [Δ ηΠ] 4 ΠῚ γογὰ οἵ σοππίηα Πᾶ- 
Ὀεπάα Δ). 

ΧΝ.. Ῥϑαϊπγογιι ἱγαριηθηΐα, πα ἰη Βορίαη5 οὐ οΙΡιι8. ΠΑΡ ΠΊ5, 
δι46ο 5:1ηΐ οχίριια, τ πΙΠ1} σοί 6 ᾿ρϑογιπη Ὑογϑίοη δ ἰΠο]6. βίας! ροϑϑιῖ. 

ΟὉΔΡΓΟΡίογ πᾶς ἦς τὸ ἰοσαΐ Ὡϑίπθαηγ15. ορογίθί,, οὺ γ6] πΊαρὶβ σιοα 

Θἰπβάθιη ΠἰΡγὶ ραγίοβ, δχ ααΐριι Ποβίγογιιπ) ΠΟ οι1ΠῚ [Θοῖηα85. Ὁ] Ροϑϑί- 
ΠῸ6 [πἰ τορι θυίπηαβ, 40 4115 18πῈ δαϊίαθβ 6) εἴ ΠηΔΙΟΓΙ5. 51Π1| ΠΊΟΠΊΘΠΤΙ, 

οἵ γ γί ἀοοῖί5 ΡΟ Ότι5. ἀΌΠΙης Δ Πη15 ποΐαθ. Ηΐης ΠΟΡ8. 88[15. οὐ. πιὰ- 

Πιβογρία Βογρίαηα, ἴῃ απριι5. 1Π|4 σΟηΓΠΘηΓΓ, Πιχία ογάϊηθ, 410 ἰῃ 

Ζοεραθ (ὑδίδίορο 8656 Ὄχοίρίπηΐ, ΡΓῸ ΤΠΟΓΘ ὈΓΘΥΙΘΙΓ ΓΘΟΘΏΒΟΓΘ. 

Ν. ΧΝΠΠ. ἘοΙπτ τιηϊοιπὶ πηᾶγρίηθ [ἰδἴογα!! Πίης ᾿π46 ἀεδίγιταπ., Ρᾶ- 
ΠΣ ΟΠ 1 τηεπβύν. ὁ, 25 Χο, 227., [1π,.31 ἴῃ Ὀγίπηθ, 30. ἰη΄ αἰίδγα 

Ράρθ 1, δα οὐπ5 σας θ ΠῚ ΠΊΘΠΙΙ ΓΘΟΘΠΊΟΓΙ βογρίΠ) οϑὲ ποὺκ πζοειο. 

ἘΧΠΙΡεΐ Ρ88]. γι, 17 -ἰχ, 11. « ΒΙΠΡῸΜΠ ῥϑδ] πη, [16 Ζοορα, αἰβίγι ρας ϑαηΐ 

ἴπ ΨΕΓΘΊΙ5 5106 ὈΓΘΥΙΟΓΟΒ βεηΐθπίδθ, νογϑιρ5. γα] σϑίαθ νογϑίοηἱβ ΠΟῚ Γα- 

ΒΡΟΠαΘηίοβ, 564 Ρἰογιτησιια Ὀγαυίογοβ; ϑαπίαιθ. 60 ρϑοῖο βογρΡΕ πἰ 4π86- 

γ]5 βθηίθηϊα ἰη!ΠΠπιπΔ οἴποίαί [1Π6ᾶ6 ΡῈΓ ἰοΐδπι ραρίπας δε! πιά! ποτ σοη- 

{ἰπππαΐαθ, δίχα οὶ Ἔχργοβϑα βϑρδίίππὶ χαρά ἰπ [ἰπθὰ ϑαρεγαϑῖ νδοιπιπη τγο- 
Ππαπαΐπγ. ΟῚ νεγο αἰΐογα [{πθὰ οριβ δϑί δα βϑηΐοπίδηι ρογβου ΡῈ ΠἄδηΠη, 

ἴππο ἰ5[Π15 [ΙΠθα6 [Π|{Ππ|π0 [πΐπ5 τοίγα ῃἰαγ. ΝΙΠΊΘΓΙ οἵ {{π|| ῥϑα] ΠΊΟΓΙ ΠῚ 

4) Οἴτ, ργᾶβ σείογϑβ Γρῃίίοοί ἴπ ορθῖα ρῥγίῃςῖραὶ Ερυρίδη νϑγβίομβ, [Π8 Μεθιηρῃι- 

᾿ ΣῊΝ ἫΝ τὰ ὦ πιο Ἂς Δ ΨΥ 

Α ρίαίπ Πηπἰγοαποίίοηι ἰο ἐπο Οὐ] οΐδηι οΓ 

ἐμ Νδ;»ν» 1 δείαηιομί εἴς. ὈΥ Ετεάογιοκ 5οτῖ- 

ψΈΠΟΓ, (μηρί άσε 1883, ραρ. 371 ; αυἱ 

δά Τότ Πᾶες Παρεῖ: « Οἵ τπ6 {π|6 ὙΠΘη 

ἴπ6 ϑογίρίασεβ νοῦ ἰτγαηϑίαῖθ ἱπίο ἴῃς 

ὌΜΟ Ρῥτΐποῖραὶ ἀϊαϊοςί5 οἵ Ερσγρί 0 ἀϊγεςίΐ 

ΤΟςΟΓᾺ 15 Ργοϑογνοά. [πἀρίηρ ΠΟΥΘΥΟΓΙ ἴγο ΠῚ 

ἴῃς ἀπαίοσυ οἵ τς [αἰτίη δηὰ ϑυγίας δά 

ΟἾΠΟΓ ΘΑΙῪ νογβίοηβ, δη4 ἰηάςφοά ἔγοπ ἴΠ6 
εχίρθηςῖ65 οἵ ἴῃς “456, νγ6 ΠΠΔΥ 566] Ὁ Ἰῃ [6 Γ 

τπαΐ 45 βοοη 45 ἴῃε (σοβϑρεὶ θεράᾶη ἴο βργεδά 
ΔΙΠΟΩΡ ἴῃ6 ηδίίνο Εργρίίαηβ ΠΟ ὙγΟΓΘ 

Ὀπαςαπαϊηΐϊοά ἢ Οτοος,, (πῃ Νὸν Το- 

βΒίατηθηί, ΟΥ αἵ 411] ονθηΐβ 50Π16 ραγίβ. οἵ 

1, νου Ἱὰ Ῥο (ταπϑίαϊοά υυἱτῖπουΐϊ ἀοίαγ. 

ὙΠΟΥ γα 5Πο0}}] 4 ῥγοθαθὶΥ ποῖ ΡῈ οχαρ- 

βεταίίζηρ, 1ἴ ψὴς ραςθά οὔθ οἵ Ῥαῖῃ οἵ 1{ῃ6 

τίς αηά τῃ6 ὙΠόΡαϊς, οΥ αἵ ἰθαϑῖ ραγίβ οἵ 

1Π6η1, Ὀείοτα τπ6 οἰοβα οἵ ἴπ6 βεοοῃά Ἴβθη- 

ἴαΓΥ ». Οἴτ. οὕὔαστη ϑομνγαγίζε : Ομ αίμοῦ 

Ἐναηροίία 1π αἹαϊοοίο Ππρίαθ οορίϊσαο 

7161} ]ι1{1|6α6 εἴς. Τιρδίαθ τὃ46-47. 

δ) Ῥτγαθῖθγ ῥϑαὶ Πγοσ1Π {γὰρ ηγχθηΐα οαϊία 

α Ῥαυΐϊο ἀς ᾿ἀρατάθ, Βεγπαγάϊπο Ῥϑυγτοῃ, 

ΤΌΚΙ οἵ Μάϑθροσο ἴὰπὶ ἴπ οροῖο Εἴμαο5 

ὀρ γρίϊθηποϑ βἴς., ἴὰπὶ ἴῃ οομοῖὶ (6 ἰγα- 

ναι γοίαί 5 ἃ ἰᾳ ρΠ]]οϊορΊο εἴς., οἵ 1ῃ 

ποϑβίτγο 1 Νοϊαη,. ρᾶρ. ὙΠ ΙΧ Γοσθηβιῖα, Αἰ18 

ἀαΐῖα [πογαηΐ ἃ ϑο,υγαγίζε ἴῃ δέ ϑορ]ία, 

501 Π1|0 δε: Ρ5881, γα, Χχιν. ΧΣΊΧΑΣΧΧ, Χχχιῖν. 

ΧΧΧΙΧ, 1,. 1.1. 1 ΧΥΠΠ ΙΧΧ,1-13:} ΠΧΧΧΙΝ,11-12. 

ἘΧΣτύτ πο οἷν 1.25. 07.15.0. ΟΝ; 1521 

ΟΥΤΙ, ΣΕ. 7.. ΟΣΙ͂Σ, ἸπΠίδρε ὍΣΤΙΣ ΙΔΙΒΑ͂. 

ἌΨΨ 
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γΐ πο οἱοτὶ βηΐ ρογαπαπι ηἰτ4ο0, ἰπἰτ|α}15. οὐδ ρβα!πῊ! ΠῚτογὰ Ργαο- δα 
ΒΓΔΠα 5. οϑὲ οἵ να]άθ ογηδία γαγιίβαιθ σου ριιβ αἰβε ποία». ΟΠΒαγαοίογοβ. 
ΖΙΙΟΓΙΙΠ 48 ΠῚ ΨΟΓϑΠΙΠῚ ρᾶρ. Θ᾽ ἴδγο δυδηιογιηΐ, 56 δάπας ἰοσὶ ροβϑαπῖν 
πηρα ἴα νοοα 5. οἵ ριιποΐία αἰαογίτίςα γοοῖο Ἔπορπηος , 

Ν. ΧΝΠΠ. Ἐο]ΐα ἰγθάθοη ΟΥΙ5. ἱΠέδγοσριι5 ἀθίγιϊα, ο, 270 Χ ὁ (198, 

ἴο!. τ. πηγαγρίπθ ΒῈΡΟΓ. οἵ ᾿πΐογ. οϑί γθοβαπη; Ραρίηδο πα - ΛΗ : 619-01: 

ΡΆΛΘ-ΡΝΒ : Ροβίγομηαδ “ΖιδΠΙΟΓ [Ὁ] Τὰ ΠΙΙΠΊΘΓΙΒ ἀδϑιταϊα; ἴο!. ΡὈγίπηατη οἵ 
αἀπιοάδοί ΠῚ Ποΐδπ) “πδίογη! οπτπη βαγναπηΐῖ, ΠΠ|πἋἃ ΡοΓ τ:, μος ΡῈΓῊ: |1- 

ΠΘΑΓΙΙΠῚ ΠΙΙΠΊΟΓΙΙΒ ἱπίογ 22 οἵ 24. Πιυοίπαϊ. ἘΤΑΡΠΊΘΠΠΙΠῚ Ἔχοροβθοβ ῥ88]- 

ΠΊΟΓΙΙΠῚ ἰρϑίι15. Τοχίτι8 γογρα ΘΧΡΓΙΠΊΘΗΒ: Ρ8. Χν, 1αὔτχνι, 8“: ΧΧΥΙΠ, 7 δὰ 

ἤποπι: ΧΧΧΙ, 1-ΧΧΧΙΝ, 2. 7: ΧΕΙΝ, 14-Χ|ν1, 6: ΟΧΧΧΙΥ͂, 7: ΟΧΧΧΥΠΙΙ, 1-10. 

« ϑοΓΙΡΠΟΠΙ5. ΠΠΠπθᾶ6, δππηΐ νεῦρα Ζοοσαθ, ρὲ ρᾶρίπαβ ἰαπππάῖπθπη οοη- 
τἰπτιαΐαθ, 564 δ Αἰ ΓΙ ΠΓΠΓ 5ΘΟΓῚ ἰοχίι8 γοῦρα ἈΠΊΡ 5 ἃ ΠΠΑΓΡῚΠΘ Γ-. 

(Γαῖα αιι8ΠῈ σΟπίοχίιβ Ἔχθρθβθοβ, εἴ [ΠΠ6ο]α γθοῦγνὰ δηΐθ ΠΙΔΠΙΥ 5 ΠΠΘ δ 

ποΐδίδ ». 

Ν. ΧΙΧ. Εο]ΐα νἱρῖπί Ῥομηργοίηα, ο, 260 Χ ο, 170; [ἴη. ΡΙΘΓαΠΠσ 6 

21, 864 Δ]Ισυπδπάο 22 εἴ 23: ΝΕΑΡΟΙΙ 500 515}151. Β. 39 δϑβεγναΐα. 

{Ππ8πῈ ΠΟΙ ΠΊΠΑΠῚ ἰαχίτι5 ΘΗ ἀἴοι5. ΠΟΙ ρΡΙ Θοταγ, οαϊ 6 γορίοπθ ψγϑίο 
ΔΓΆΡΙοἃ γοϑροπαάοί: σπαγδοΐθγιπ) [ογπιᾶ ἱποοποίηηδ οἵ 8815 γθοθηβ νἱᾶθ- 

ἴὰγ : πιράϊα νος] 5 τηοάο ΡοΓ ριιποῖα πηοᾶο ΡῈΓ [1Πθο] πὶ Θχργίπηίταγ.. 
Εταρπιθηΐα ΠΌΓΙ ῬϑΑΙ ΠΊΟΓΙΙΠῚ, 50} Π|σϑῖ: Ρ5. ΧΙΝΙΠ, ΦΟτΧΤΙΧ, Οἷς: ΤΙΧ, 1αττχ, 5: 

τι, 12 χη 7: ταν, ἸΟΙΘ: ἀχνη, 22:28: ἔχηι 1 ἄχιν ἢν ἐπ 
ΠΧΧΙ; Οἱ ΠΧΧῚν 16ΈΠΧΧΙν, τοὶ ΕΥχχιν, 7 ΙΧΧΧΥ, 1: ὑπέχύπ, 9 ποῦ: 

χρη, 5:-πάσπι. 8: 
Ν. ΧΧ. ἘΌΙΠΙα 86χ, ο, 284 Χο, 225, “πογιπὶ ἴαηῖαπη ἄπο ῥγίογα Ρᾶ- - 

δἰπαγιπη Ποῖΐαβ βεγναηΐ πε-πε : ἃ -] 8, οὑπὶ οοἴογα ογίβ ΒΌΡΟΓΙΟΓΙθι5 

Ιασογὰ βἰπῖ. ΟΠΒαγδοΐογιβ βρθοϊπηθη Παρ 68 ῥῬῃοϊοϊγρίος Τὰ. ΧΧῚ ὃΧ Ρϑβ. πε. 
ὙΤΓΙία σΟΠΊΡΙΘοἴππηἴΓ ἰγαριπθηΐα ῥϑα! ΠΊΟΓΙΠῚ 11π,7-ταν, τοὖΣ νὰ, δ τινι, τ ϑἧ: 

ΠΧΧΧΥΠΙ, ϑ΄-ΧοΟΙ, 1. Ηογαπὶ {{{π||, ρΡαποῖα εἰ λιάψαλαλᾷ πιίπο ϑαηΐῖ 

ΠΟΠΒΟΓΙΡΙ ; τηραϊα γος] 15. ΡῸΓ {προ πὶ δχργοβϑᾶ βθροΓ ΔαμΙ οῖαΓ. 

Ν. ΧΧΙ. ΒοΙα ἄπο, αἰΐθγιιπι Ἀογηαθ, αἰΐθγι πη ΝΘΆΡΟΙῚ ϑϑογυαῖαπῃ, 

οἴ ἃ Ζοερᾷ 5110 ΠιιΠΊΘΓΟ σοιιχχ γαοθπβίϊαπι; ο, 365 Χ 3281, ᾿ἴπ. πηοᾶο 80 

πηοάο 31: ραρίπαγιπι ποῖα ἀο]οῖαθ ἀρρᾶγθηϊ. ΟΠαγαοίογαπι βρθοϊπηθη 

ἀβάϊπηιβ ΤᾺ. χχιι. ῬβδΙ πη, φαογιπι τἰζα } } τπιπα οαπὶ ἱπτογριαποιϊοηϊ δα παὶ- 

Πΐο 5πηΐ σοπϑογιριὶ, βθαθηΐθθ ΠαΡΘηΓΟΓ: ον, Θ-τονπι, 1.5.1 ΟΙΧ, 6'-Οχι, 2". 

Ν. ΧΟ. Ἐο!α ἄπο ἱπαθαπα!α, ρυϊπηαπὶ ὁ, 2851 Χ ο, 9οϑ, αἰζογαπι 

ο, 2δι -ο,1ο5., ρΡαρίηαθ ΚΥ-ΚΕ΄, σαδγιπι ἄτι Ῥοβίγοπηαθ, ϑβοῖβϑα τηριη- 

Ῥγαπα, ἰασιπαπη παροηῖ. ΟΠαγδοίογοβ βαῖῖβ πἰτιαϊ, πτοταρ ἰπἰ τα οϑ οἵ 

Ραποίΐα πιϊηῖο οἰγοπηληἰῖας. 5αηῖ. Οοταργομοπάπηϊ ἰθοϊοσαπι οροϊοβί εὶς 

“““(“(( δὲ “΄πω͵νϑμῳ  δδΥΥβΑμ, μα. ων» ζ΄ ν. 

δ μΣΝδ... 



Ὁ ἘΝ Ἕ ἣν 

χϑόϑ ᾿ γι ΧΟΥ͂Σ τα 

ΠΟ ΔΓΙΠῚ ἔταρΠΊΘΠ ΠῚ, 50 Π|ςοῖ : Εγαηρ. [πις. 1, 290-38 : Ρϑα!. χινῃ,; ΘΟ Π{π1ΠῚ 
Γ΄ |6ΠΔ ἃΡ Α. Οἰογρὶ 5044}: Ατιρτιϑίίηθηϑὶ, ἰπ Πἰπρτὰ οορίίοα, δοίαΐϊς ϑιίδ, 

ΡοΓΙβϑίπηο: ΕΡ. δα Ηβργ. ιχ, 2-ἰι0. Ῥγίπγιμη οἵ ἘΠΕ Π.ι1Π1 ἔγαρ ΠΊΘΠΓ11ΠῚ 

ΟΠ ἀπᾶΡι15 ΠΟἰΠΠΊΠΙ5. Θϑΐ ΘΟΓΙΡΕΠΠΊ, ΔΙ ΤΟΓΙΙΠῚ νΟΓΟ [{ΠῸ8 ΡῈΓ Ραρίπαρ [αἴτι- 

ο΄ αἴπεπὶ οοπίϊπιιαίί5. 
Ν. ΧΟΙ. ΒοΙ ΠῚ τππτ1ΠῈΔῈ ΠΥΡΊ ΠΙΡτ15. γος ϑι1ΠῚ ΠΟΙ 546 Ραρ  ΠαΓΠῚ 46- 

ΒΠΓαϊΠΠ,, ο, 255 Χ ο, 1907. Ηπίι5 σΠαγαοΐογοβ ᾿[1ὰ ονδηπογιηΐ, αἱ ἀ{{Πῆ-ς1|65 

4]! ] πα Π60 51η1 ἰοοῖπ. ΗἩδροῖ ᾿θοίίοπο5 Θοο  Θϑἰαϑίοαβ: ρ58]. χχ, 5-δὲ Χχι, α 4): 

Ἐνϑηρ. ἴὐς. Π, 40-50, 41|86 5ἰσιξ ἴῃ ρΡγαθοθάθηί οσοάϊος ἀΙβίγιυΐαθ 5ππηῖ; 

Ρ541. 50 Π|Π θὲ [1Π68. ΡῸΓ ραρίπδο [δ πάϊ πο σΟΠΕΠιιδί5, οἱ Εναηρ. ἀπᾶ- 

Ῥι15 οΟΙΠΊΠΙ5. 
Ν. ΧΟΙ͂Ν. ΕοΙ]α 56Χ ογδϑϑιογῖβ ΠΙΘΙΠΡγαηαθ αππιατι5 ΘΟ] τΠΠῚΠ15. αΙ5{Γ|- 

Βιυϊΐα, οΟ, 290 Χ ο,225, [{Π. 27, ΡδρΊΠαγιη] ποΐδθ, νΈΓθΟῸ ἰδ ηϊαΠη Βογρίδθ, 

ΡΙΒ : ΡΙῊ: ΡΚΗ: ΡᾺ : ΡΔΒ: ΡΔΧ. Τὰρ. Χχ δχῃ!ρθίιγ ΟΒαγδοΐθγιΠῈ 

ΒΡΘΟΪΠΊΘΠ ΕΧ [0]. ΡΙῊ ταοΐο. Γι θοϊίοπθϑ δος ϑϑιίαϑίίοδθ ναπρ. [πις. ΧΧπ, 
66-Χχιπν 9: 58]. χχχιν, 9 -25; Ενδηρ. Μϑίίῃ. χχνιι, 232-27; Ἐγνβϑῃρ. 
Ματς. χν, 6-14: Ενδηρ. ἴ1ιο. ΧΧΠΙ, 123-25; Ενδηρ. Ιοδη. χιχ, 1-16; 

5αἱ. 1., 2'-11, οὐἶπ5. ἰδοιοπὶ ῥγαθπ τταγ : χποοὸ καπιροου πουῶτ. 
ΝΥΝ: ΧΟΥ. Ἐο]α ἄπο ἱποοπηρία Πηϑπιι οχαγαΐδ, Ο, 277 Χ ο, 222, ρϑρί- 

Π86 ΡΖΕ-ΡΞΖΉ, ἱπ|τ14|658. [ΠπῚΟγαὰθ ΠΟΙ ογιριιθ ᾿πϑοϊθ ογπδΐαθ., {{{Π1| πη] Πίο 

ΠΟΠΘΟΓΙΡΙΙ. 1 ΘοΙ!ΟΠ 65 Θοςο!6ϑ᾽αϑίίοϑθ 6Χ 6ρ. 5. [ϑοο, π, 8ὃ- 13; Αςΐ. Αρρ.ν, 
12-21; Ρϑ58]. χιν ἱπίερ.; Εναπο. Μαίῃ. ιν, 23-ν, 15. Ῥγδδίογ Ρϑ8[ΠΊ11ΠῚ, 

ΟἾΠΙ5 ὙΟΓΘΊΙ5, 5611 56ΠΐοΠίία6, [[Π60]8 56 γδηίηγ, οθΐεγαρ ἰθοϊίοποϑ 'π ΟΠ 5 

ΠΟΙ ΠΠΊΠΙ5, αὐ Ιη Πςοα4. χα. Εἴ ΧΟΙ., 5ογρίαθ 58πηῖ. 

Ν, ΧΟΥῚ. Ἐο]α ἐγία Ιϑσογα, ραρίπεςο ΤΙΓΆ- ΤΕ: ὙΚΆ-ΤΚΕ: τοκ- 

τΤΟΒ: ο,,270 Χ ο,206; « ΠΊΔΓΡΙΠΑΪ65 ΠΠῚΙΟγαθ [γθαιθηΐοβ, [ἃ πηογῖο Ζοο- 

88, ἴῃ Ὠΐ5. 1π|{18165 σαρΓΘΟ ΖΘ σΟΙΟΓΙΡτΙ5. γαγίθρ δῖ, {{π1|| πη ΠΟ 5ογΙρί ». 

ΕΧοΠΊΡΙ πὶ ΠαΡρο5 80. Χχπ. [,Θοίοητπ ΘΟΟ 65] Ἀ5ΠΠΟΔΓΠῚ [γὰρ ΠΊΘΠ ΠῚ 

σταδςα οἵ 56 Π14106 σοΟΠβοΟΓΙρΡίμΠῚ, 501Πςοΐ: Ενδηρ. Ιοδη. Χιχ, 123-27 ξῦδθοβ, 

17-24. οορίίςα ; ῥ54]. ΟΧΧΧΙ, 10-12 ργᾶθοθ, 090-12 58Π1:61ςαΣ ; Ενδπρ. 

ΜΜαίῃ. χνι, 192-20, οἵ Π|, 323-11 σγάθοθ; Ενδηρ. Μαζο. χῃ, 939-27 ρῦβϑθςθ. 

Ῥϑα πηι 50 γρίι8 οϑί νΌγϑιριι5. σΟΠΕΠιδί5, ΓΟ! ]πὰ ὈΓΠ15. ΠΟΙ ΠΠΊΠ18, τ ἰπ 

ῬΓΔοοΘα6ΠΊΙ. 

Ν. ΧΟΙΧ, [κἀπὶ γϑοθηϑι{1|5 [Π ὈΓΙΠΊΟ ΠιΠπ|5 ΟρΡΟγΙ5 γο ΠΠΊ1Π6, Ρᾶρ. ΧΧνι- 

ΧΧΥΙ,, 56] πΘ Πα Ρ56Ι ΠΊΟΓΙΙΠ [γαρστηθηΐα οοπίϊποί: ν, 4: Χι, 4-6; Χνῖ, 11Ξ12; 

ΝΡ ΧΟ Σχι,. ., 8.0... 17-21}Ὁ Χχι 1:01 τχχιν, 1535: χχυυ ν 12] 

ΝΞ; ἈΧΧ σ᾽. χχχῖν, 4: Χχῖν, 2.7. ΧΧΧΨΙ, 1.115. ΧΧχνΝ, 18:2} 

αὉἢ Ζοερα Παιά νἱάϊξ Ρ5. ΧΧΙν 1. 

υ γῆν τὐρ γ4 μάν ϑ κι χα οὐκ ἢ ἴδ ὦ. 
ἘΣ ἜΣ Αυ ν᾽ Ἢ 



Χι,, 2.3..Ὁ χον 2: τ, δι: 1) ἀπ 7... ΧΙ 7-8... ὑχὴ μα ῖπξ ἥ 

ὅ-8} ἜΧΧΝ θκ 7.) ἘΚΧΥ, 2929 ΧΑ ΠΥ ΟΧΆΧΌ, Θ.75) ἔπ. τ ἀνε 

χον!; 4-5.} οὐ δὲ; ὀχνηι, 100. 154“ 156. ΟΧΙΧ, 2. 7; οΧΧΧΥΠΙ ΤΣ ρα; 
ΟΧΧΧΙΧ, 2-0. 8-0. ἐ 

ΧΥῚ. Ῥτγονογθιογιπι ΠὈΓῚ Ραγίοβ, σὰ 8 ἴΠ ῬΓΆΘΘΘΠΤ γΟΪ ΠῚ Π6 οὔ πε 
ἃ (ΔΡ.1, Υ. 1 δα (ΔρΡ. ΠΙ, ν. 10 ἀδϑβογιρίαθ ϑπηΐ οχ οοᾶ. χχν οὐπὴ ὙΑΓΙ5 
Ιϑοτοη ι15 ἐμὰ ΧΟΙΧ; ἃ (ΔΡ. Υἱ, Υ. 7 δά (δΡ. Χ, Υ. 27 6Χ οοά. ΧΧΙ 
ΟαΠῈ γΑΓΙΔΠΓΡι5. σοι. ΧΧΠῚ, ΧΧΧῚ Οἵ ΧΟΙΧ; Δ Π46ΠῚ ἃ οᾶρ. Χχ, Υ. 3. θα 
δ ἤποπὶ ΠΠὈΥῚ ΟΧ ΠΊΒ. ΧΧΙΝ. ῬΟΓΓῸ ΟἸἿΠῚ σοα΄σ65. ΧΧΧΙ οἵ ΧΟΙΧ ἰπ δἰΐθγο, 
οἵ ΠΊΒ8. ΧΧΙΝ οἵ Χχν ἴὴ πος ποϑίγο [ΠὈΓῸ ΓΘΟΘηΒ11| 5ἰπί, ἢἰς ἔα πῖπ γογθα 
[οίθηγβ ἀθ σο 1115. ἀπορι5, οἵ ργίπηο ἀθ οοά. χχι. Ηἷἰς ΠΡ 6 Γ 86χ [οἱ θ᾽ 

σοπϑίαϊ ΠΠΘΠΒΠΓ. ο, 265 ΧΟ, 2106, πιδγρίπίθιι5. [ἴθγα Ρτ15 οἵ ἱπίοσίογα γοῖα- 

ϑίαϊο ἀθιΓΙ{|5, ἀἴσιιθ ἃ ὈΠΡΠ]ΟΡΟΪα πονὰ τπθπργαπα οάπιοΐα γοϑαγοῖ 5 Ρδρὶ- 

Π86 5πηΐ Οζ-ΟἿΉ, “ΖΔΓ ὈΓίτηα ΡΠοϊοϊγυρίοθ χη θεῖα ΤᾺ. χχνυ. Ἐο]. 69- 

ΟΙΒ οογίο οχοῖϑο ρᾶιοαθ {γὰρ ρδγίθγιηΐ : Πὶθ ΠῸη Οὐϑίαπεθαβ, ναγῖ5 
αἰῶγ Ζοορσδα: « ἰδίδ οοάθχ ρα! ΓΙ ογίριιβ, αἴσιιθ αὖ ΓΘΟΓ νϑιαϑη γι σ115 εϑέ 
ΔΟσΘΠΒΘΠΑ 5». ΑἸτΟΓΙτ5. ΠΊΒ. ΧΧΠῚ {Γἰὰ ἴα ηίαπη [Ὁ] οὐπῈ αἰπηἴο ΒΠΡοΓ- 

51Πηΐ, ῬΑΡΙ ΠΑΓΙΠῚ ΠΟΙΙ8. ΔΠΊ 5815. οἵ ΠΊαρηα 6Χ ραγίθ ἰασογα, τὶ νίάογο δϑῖ 
ἴη ΤὰρΡ. χχιν. Οοπίπεηΐ Ῥγον. οδρ. νἱἍ, 25-Χ, 12, 8664 ἰηΐοσγα ἴα ΠΕΠΠῚ 

ἀϑ]π6 δα ΠὰρΡ. ΙΧ, 16, 86 ]ιθηϊία ΡοΓ αἰπη ἀ πππὶ 5.588. Ὑαγίθίαϊοβ, σα 
ἴπ ῖ58. οοάϊοεῖθιι ἀθργαμοπαμπτιγ, ΡΑΓΥΪ ϑππηΐ τηοιηθπίί, πίϑὶ δΧοραγο 
γο} 15 Ζιαϑδπὶ οοά. ΧΟΙΧ ῬΓΟΡΓΙΆΒ; ΕἿ 6Χ. »Γ. 1, 12, τὶ ἢϊς Ἰεσὶς ἤθε 

δΆΛ ΤΕ ξο ΟΝ Ὁ -- ὥσπερ ἄδης ζῶντα, οὔπὶ οοἄ. χχν Βαρθθαῖ πε πᾶλιπ- 
τε -- ὥσπερ ἄδην. ΙΡΙάοπι ν. τ Ἰάἀθπὶ πΠΊ8. 6Χχ ργοργίο ἱπ ἔπ. δδᾶ. ΘΓ 
ΟὙΧΊπσοΝΟ, πᾶ ἴῃ ΠΕΠ|Ο «ἰΐο ἰθϑία Παρθηταγ. Ῥαγιΐοῦ πὶ, ὁ. ἀαπὶ 

οοἄ. χχν ἰβοϊϊοποπὶ τοίϊϊποῖ οοά. Ναΐ. ἀπὸ σῶν χαρπῶν διχαιοσύνης, 

ΠῚΒ. ΧΟΙΧ οὐπὶ ΜοΙΊρΗ. εἴ ϑυγο-ποχ. ἰθρῖτ: ἘΒΟΆΘΝ πκᾶρποο πτεκ- 
ΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ -- ἀπὸ τῶν χαρπῶν τῆς διχαιοσύνης σου. Ηἰ5 αἰϊίδαας 5]- 

ΠΉΠΠΡι5. ΟΧοΘΡΙ5, 1Π σοἴογίβ. ΟΠΊΠῸ5. ΟΠ ΘΠ ΠΠΐ. 

ὕ1τ ἀππῖο πη νογϑίοηΐβ ϑαῃίἀϊσαθ ἴῃ πιοπηογαῖί5 Πα Π ΒΟ ΓΙ ρΕΪ5. σοπιίοηΐαθ. 

ἱπάο 65 αἰβοογηὶ ροϑϑίῖ, συδθάδπΊὶ ργαθποίΐαπαα νοπίπθηῖϊ; οἵ ἴπ ῥυἰπιῖβ 
Ὡαἀαϊταπηθηΐα 1114, παδθ οἰάθπὶ ρου] αγία δαπηΐῖ. 8. σὰρ. πι, τῷ ἰῃ ἣπὸ 
δα αγ ο] οββοπια: ΠΕ ΤΟΟ τὰρ ον δλλοκο κ᾽ ΔΎ δὰ τᾶροκ ἐρὰ τκ 
ΟΝ, αιοά ρῥγοίθοϊο ἰπιχία διοϊογὶβ πηθηΐοπη οϑὲ ἀοοοπιπηοάαῖϊο ᾿γαρ θη 5 
βθηΐθητϊίαα : ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος ἐλέγχει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν 

παραδέχεται; Ὠΐπο ΠΟ ΔΠδΔηιθηϑὶ 564 ἱπίογργοτὶ τὶ σα πάπιπν ρΡαϊο, ᾿γᾶδ- 
56 ΓΓΠΊ, Ζαΐα ἰη ἀπο τ15 οἵ σαίάοπιὶ αἰνογβαθ οὔ αἰ πἰβ οοα οἰ ὰ5 τοῖϊηθῖαγ. Εἰ- 
ἄθηγλ Πογπγαποιΐαθ δαϊπσαγὶ ἀοθοῖ αἰ δα ϊταπηοηϊαπυ οὰρ. νπι, Υ. 25. 

50 !Πἰςοῖ : ἄγω ΠΟΠΆΔΟοΟοε Ἀπκᾶρ, ἈΝ 'ΤΟΙΚΟΎΆΛΕΝΗ, αυοὰ ἰηπβογίαση. 



ως ΧΩ Ἂν 

ρΟΓΗΪαΓ ἱπίος βΕοΠΠΠῚ πρὸ τοῦ ὄρη ἑδρασθῆναι οἵ «ἸογιΠ) πρὸ δὲ πάν- 

πων βουνῶν γεννᾷ με. ῬεοΙϑρΡίοΠῚ οδὲ ἱπίογργοίοπη Ρὸγ 114 γογρα νο- 

[ἴϑϑ6 ΘΟΠΊΡΙΟΓΕ ϑβθηίοης πη; Πἰδὶ,, ῬΘΥΒροΙ 5. ἀπιασιι νοοΡι18. σγαθοίϑ, 

Ζαΐιι5. βοπίθητα σοηδίαϊ, αἰ Πγι15. οἵ ᾿ρ511ΠῈ θα 9ΠῚ ἰηνηΐ586. [Π ΔρΡΟρΓα- 

ΡΗΟ βύδθοο, οχ 4110 ἰῃ ργοργίαπι ΠΠπριαπὶ νογίοραϊ. {Π{γὰπῈ 146 π| ἀϊοοη- 
ἀπ 511 ἀβ αἰΐο ς᾽ οϑϑβοιηαΐε δὰ ἤπθη Υ. 31, οἰ 868ΠῚ σαρΡΙ 5 Δρροβίίο, 

ποηρο: ᾶρε πεᾶρωρ Ἅε τρεὲε πρώμαε ρᾶζςϑε, 4ὸ δἰ παϊαγ δά 

Υ. 21, ἀδοθῦπογε ποη ναΐθο. Εἰπβάθπη ρθη γ5 ν᾽ ἴα 6886. Δα ΓΔ ΠΊΘΠΓΙΠΠῚ 

αν. 35: ερὲε ΠΟΥΡΟῪ ἍΔΕ ΝΗῪ Ἐἐβολϑιταλ ΠΗΟΥΤΕ »..Ὁ ρῳβ πιλὰ 
ΕἸΟΟΤΤ, 4πὸ ρῥγαθοθάθηΐϊοπη βθπίθ [8 ΠῚ σΟΠΠΓΠΊΘΓΘ [π᾿ ΔΠΙΠΊΟ [ογϑιΐδῃ 
Βαρυαΐϊέ ἱπίογργοβ. (οβϑοιηδΐβ Υ. 1ιδὃ οἂρ. 'χ: πετρῶν γὰρ ἘΡΟῪΝ 

ετᾶϊ αὐτὰ βὼκΚ ἘΠΕΟΗ Τ ἐν τε πετνδοᾶρουο Ἅε εβολ αν δου- 
χἂὶ ΔΎΟΟ ἀνδνδ᾽ ΕὙΟΎοει πᾶρε γαΐο ῥγοίΐθοϊο γε άπ ργαθοο- 
ἀδηϊπτῃ: καὶ ἀπὸ πηγῆς ἀλλοτρίας μὴ πίης, ἵνα πολὺν ζήσης χρόνον: 

πᾶς οἰάθπη Πογπηεπειΐδε ἰπγο {ΓΠὈπ| ροΐοϑί. Εδα6ΠΊ γαῖϊο δή Υγὶ [ἰσϑδΐ 

ἃς δααίίατμηεηΐο, χιοά ἰθρίταγ [η ἤπε Υ. 5. σδρ. Χ, 50Π|ςοῖ : αν οι ΟΎΡ, 

ΕΡΟΎΝ ον ποῦν ΠΕΧΠΙΗΤ (ΠΕ Ὶ ΧΠΙΗΤ) πδούζῦλα οὰκ πώρο. 

ῬοΙΓΟ ϑθπίθηϊία δααιΐα Υ. 15. σδρ. Χχ : πρῶλλε πᾶρδᾶ πολλοῦ πᾶρφρε 
ἘΦΕΝΠΕΘΟΟΎ,, ἀεδιμπηρία νἱάδίαγ οχ ν. 16" οδρ. Χχιν: οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἀσ- 
θενήσουσιν ἐν χαχοῖς. ΑἸΠΙΔ ο]οβδοίηθ ΠαρθΓ ἴῃ ἤπδα ν. 21, οᾶρ. ΧΧΙΠ, 
Β0Π1ςοῖ : ποχῆε ΝΔΟΟῪ ΕἘΠΟΎΟΪ ΠΟΎΝΛΟΟΥ οὐὐὐὟῶῆλ εχὶ ΝΟΎΟΎΟΟ 

ππετνᾶχηδκ, Π11Ὸ ΒρΘοΙΠΊΘη ΡΑΓΘΙ]6115Π}|1} Δ ΠΙΘΙΠΙΟΙ ἜΧΠΙΡΟΓΙ νἹἀθίαγ. 

ὈΙνεγϑί βθπογί5 5ππί ἄπο δααϊίαμηθηΐα δα νυν. 5 εἵ 6 σδρ. ΧΧχπι, ΖΡΡε 

4πᾶ6 γεῦρα σοηίηθαηΐ δα δῖα ἰοοα ρεγίποπίία. ΕἸἴθηΙΠΊ σπᾶθ π᾿ πο 
γ. 5 ἰεριιπίαγ : πῶπε φορῶ -- ΑἸ ΠεοΝ ΔΎ -- βαρὺ ΔΛίθος -- ἀμφοτέρων ἀ6- 
Βαχηρία 51:πΐ οΧ Υ. 3 οδρ. ΧΧν", ὉΡῚ οἵ 1 Ῥδῃίϊαίοο εἴ ἰῃ γϑ  [41115 16 5ΕΠΡ1185 

Παβροπίαγ. παρ γεγο δασηζα βιηΐ νυ. 6: πἄϊ γὰρ ΦῊΝ ἘΦΟΎῪΝ εὐωπνρ, 
ἩΝΟΎΧ -- ταῦτα γὰρ ἔχεται ζωῆς ψευδοῦς ρεγίποηπί δα ν. 3. εἰτιβά6π) 

ΠᾺΡ. ΧΧΠΙ, Εἰ σοηΐγα ρ᾽οββοπηα Δα Π{π|ΠῚῈ ν. 17 ροϑί νεγριιπὶ δλιλᾶ, 5.1- 

Ποοὲ: »τὦ τ δ. 1 ΕὙΧΑΝ Τ ΑΛΔΙ ΠΟΎ ΤΕ ΔΎΩ ΡΓΟΟΘΙΏΠΙΠῚ γιά δά 
ΒΘΠΠΘΠίοπη ϑθηίθπίαπ): ἐν φόβῳ κυρίου ἴσθι ὅλην τὴν ἡμέραν. Νετγαπη 

πᾶς δαἀαπηΐαγ ν. 22 Ἷᾶρ. Χχιν: ΠΕΤΕ πο τδλλΟ ἍΕ ἀν᾽ ἈἈΠεΕΟΗρε 

πορπ ετρεοθᾶρερ, Ἐροο! ἘΠΠΕΘΟΟῪ απ ἃ Τᾶκο ΟΡ ΟὙΘΟΝΕ ἴδη)- 

απατη Δη.{Π6518 ργαθοθάθηϊπιπ) Παροηα ϑπηΐ. Οὐδ απΐοπη δα ϊα Πᾶ- 

Βοπίυγ [πΠΠΠ|Ὸ ν. 295 (48): ὧδ᾽ δΎῪ κπεχ πρεχηδδν" ἐκ ΤΟΩΟΟΥΝ 

ἍΔε φᾷ πρίμηβ ΤῆδΎ, ΔΗΙΠΊΠΠῚ Ργαοραγαηΐ δ οα [Πΐ6 Πρ ηα. αιιδ6 

Ἰγητηθα δίς σΘοαιπηΐαγ. Ῥόγγοὸ δα! απλοηϊιπ) ἰπΠ ἤπθ ν. 22 σδΡ. ΧΧΝΙΠ: 

πετδτᾶο ΜΤΕΟΛΗ Τρλλλλδο ΟἹ ΟὙΧΙΝΟΟΝΟ εὐ ΔΟΟΟΎΘΟ ε- 

ΘΟΎΝ ἐπετηδ ΜἩΠΘΉΚΕ οϑΐ νεῦϑίο ΘΟ ΓΑΙΙΟΓ ν΄, ὃ οΠ]846ΠῚ οαρ 58, Πίς 

; 



ΕὝ 

ΤῚΣ Τα χα ὑλικῶν ραν ἡ 

κν ὁ“ ῦυ οΣ ἡυς ᾽ ψ" 

ΠΟΒΟΪΟ ΟἿ τοροῖα. Ταπάοπι νοΐ ρυγιπη ο] οϑϑοπηα Πα Πα 1ΠῚ οϑῖ, ψιο 

᾿ς. 27 (ΔΡ. ΧΧΙχ δαάϊταγ, 50 ΠΠ|ςοῖ : ΟὙᾶκάθαρτοος πὲ οΟὙρώλλε πρεο 

χινόονο ΠΝ ΔΟΡΗ (5.0) πλίκδϊίος σοῦ Δε πηᾶφρλς πᾶσεβηο 
πισὶ οὐρώλλκε πλίκδϊῖοο, χαθ ργαθοθἀθητίτπη 56 ΠΒ11ΠῚ Δ Ρ ΠΠσαπΐ. ῬόΟγγος 
4ιαο ἰΘϑπηΠΙΓ πηραϊο ν. 10. οᾶρ. 1: ἣ δὲ χαταστροφὴ ἀνδρῶν παρανόμων 

χαχήὴ ποη ϑπηΐ Παθοπάα ἰαπηια πη) Δα απηθηΐπη; ΠΑΠῚ αάθπη ται ποηΐ 
ΟΘοΓΙ ἴθϑίοϑ ἴῃ ἤπο ν. ιὃ. 

ΧΥΠ]. Μίποῦαθ. ΠΌΠΊΘΓΟ 81Πΐ ΟΠ βϑίοπθ5. ποβίγαθ γογϑίοηὶ Ῥθου ἴαγοϑ, 
ΘΆΘΠ6, τὖ Ορίποῦ, μαι ΟΠΊΠ65 ἱπίθγργοις {γι θυιθπάδαθ. 81:5. οᾶρ. πὶ ν. 3" 
ΟΠ ἰϑ810 νθγρογιπ: χαὶ τῇ συνέσει δῷς φωνήν σου, 486 ἰῃ τΟΙ 115 1 ϑΕθτι5 

Πα ΠἴιΓ, ἃ ὅθ ΠΙΟΥΙ 1158. ΔΙΟΧα Πα ΓΙ η8. οϑί ροῖίπ γοροίθπάα, αἱ ἱπῖγα νἱάο- 

Ὀίπγαβ. ἰΐὰ χαοχις οπίϑϑα Υ. 16: ἀπὸ ὁδοῦ εὐθείας Π|Ὀγαγίο αἀϊπαϊςαπάα, 
6888. 5δάογα ν᾽ οῖιΓ βθ]ΠΘη8. οορια ΔΎΩ -- χαὶ, εχ 4πὰ βιιβρίοαγί Πἰσεῖ 
ΠΟΠΊΡΙ ἴα πη ΡΓΟΡΟΒΙ ΠΠΟΠῸ ΠῚ ΡΓαΘοΘϑϑίβϑθ. {Π{τ|πΔ ἰάθπη αἰσοηάμπη 51 ἀθ 

ΟΠ 5518. [ΠΠΠΠῸ Ὑ. 10. 0ὰΡ. ΧΧΙΙ: μὴ μεταθῆς ὅρια αἰώνια αἰῆγπηατο πὸοπ΄ 
απάθο. Ταησιαπὶ [αἰϑα ἱπίογργοίΐαίίο, ΠῸπ δἰΐθηη ΟΠ βϑίο., ϑίσαζ 5 γΙρϑὶ 
ἴη ποῖί5, Παρθηάα αϑῖ {Π4 σα ἀθργομθπηαϊταγ ν. γ᾽ οᾶρ. χχιν. Ῥγὸ γοτ- 
15 ΘΠἰΠῚ βῬγϑθοῖβ.: σοφοὶ οὐχ ἐχχλίνουσιν ἐχ στόματος χυρίου, ἀλλὰ λογίζον- 

ται, ἱπίογργοβ {πο θαπι8 Παιὰ τθοΐῖ γογί: ἀκᾶρε ποοόφοο ΧΕ ΠΕΎΛΛΕΕΎΕ 

ἐβολον ρώον. (ου]ογιπλ νἱτο ποίΐαγι! {γιθαθπάα οϑὲ ἀπρίο ῥγοσὰὶ 

ΟΠ βϑῖο ν. 77 οἰ βάθη σΔρΡΙ5 (ΧΧΧΙ, 05), 5. 1Πσοῖ: ἄνοιγε σὸν στόμα χαὶ 

χρῖνε δικαίως; οἴδηΠΊ ΟἸΠῚ ΡΓαθοθάθηβ ὙΘΓΒΙσ[Π|8. Π|Ι546 πὴ γΟΓΌΙ8 ἱποιροτγοεῖ, 

οἵ δἰΐογ ϑ[ίοῃιιβ ἰπ πἰγοῆιθ νοῦϑα ΡῸΓ χαὶ χρῖνε οἵ διάχρινε οχοτγαϊγοῖαΓ, 

ἴας!]8 Ῥγογϑι 8. γαῖ τ οχ ΠΠῸ ἰπ Αἰ ππὶ ΘΟΕ 5 ἰγαηϑηγοῖ, (αγ Χχν, 1 

οπηῖϑϑα ἤιογίπὶ νοῦρα: τοῦ βασιλέως τῆς ᾿Ιουδαίας οχρ!ίςατα ποῆαθο. 

(ΔΡ. ΧΧΙΧ, 22) σοάδθχ ῃοϑίθσγ οὔ: ἀνὴρ δὲ ὀργίλος ἐξώρυξεν ἁμαρτίαν, 

οἵ οἴ ἴοοὸ ἰθρί: ᾶρε οὐρώλλε πρᾶκ ϑῖῖκε πποβε, σιδ ἰπ χυΐ- 

Ῥυβάαπι σταθοῖβ ἜἘΧΟΠΊρΙ γί δι15 Ῥγαθπη ππῖαγ [το πο ἴῃ Πᾶς νθγβίο πη ὈΠΊΪΒ50, 

οἱ ἴῃ ϑυγο-Παχαρ αὶ Παρθηΐαγ 8110 βίρπο οὐ; ἀπᾶθ ϑθρί σα ΓΙ Ροῖοϑβξ, οο- 

ἀἰσθπὶ βγαθοιπη, 410 τιϑι18 οϑὲ ἱπίογργοθ 1 θαπιβ, ἀπρ οοπα ἰδοῖοποπὶ 

ἃὉ ἀνὴρ δὲ οχογαϊοηΐοπγ) ΠαΡυῖ586., Παδγιπὶ αἰϊογαπυ ἴῃ ποϑῖγα οαϊτίοπο 

βἴααἴο γ61 πορ!ροπίϊα οπγβϑαπι ἐπῖϑθθ. {Ππ|π|ὸ οἂρ. χχιχ, 96" (χχχι, 18) 

οοάοχ οπλτῖ: καὶ ἐγεύσατο ὅτι χαλόν ἐστι τὸ ἐργάζεσθαι; αὰυἃ οδιϑα 

μος αροίάοτγίτ, αἰνίπαγὶ ποηπθο. Οὐ ν. 50. οᾶρ. χχιν (χχχ, 15) οπϊτταη- 

τα, 5ο σοῖς χαὶ ἢ τετάρτη οὐχ ἠρχέσθη εἰπεῖν ἱκανόν, δὰ ϑοααδηΐοπι ὙῈΓ- 

ΒΟ Ππ|πὶ {ΓΑ ΒΓ σΓΑΓΙΗΪ. 

ΧΥΤΠΙ. Ργδαοῖου αἀάϊτίοποβ εἴ οπιίββδίοποβ ργοργίαβ παΐα5 νουβιοπἶβ, αἰΐδο 

81ηΐ 75. ἰρϑὰ σΟπΊπληο5. Παροῖ οὐπὶ αἰ 5. τοϑιθυιβ. [τὰ ν. 16 ΘδΡ. Ὶ, χαὶ 

ἀοϑίἀογαῖαγ ἴῃ οοά. Ναϊίσαπο, ἴῃ ῥ᾽ αγίδιιβ αἰϊὶβ σταθοῖβ ὀχοιαρ  αυῖδαβ. οἵ 



τατον "109 ΤΠ ετὴ 

ἷἴπ νογϑίοπο ΜοπΊρῃ Ποα, ΠαοίΓ ἴπ ποϑίγα θα !Π!οπο, ἴπ ΟΟμΠΊρΙαΐ., ΑἸά., 
᾿οοά. ΑΙεχ. αἰΠ8απθ, πος ποη, [ἰσοὲ σαπὶ αἰαιια ναγίθίαΐϊθ, ἴῃ ϑύγο-ΠοΧ., 

σοαϊοΡιι5 23 οἱ αἰϊ15. δρ. π, 3" οαϊῖο ποβίγα οὔλἹ|, αἱ σαργα ποίαν !- 

Γηῖι5, 5ιἰςπππι: καὶ τῇ συνέσει δῷς φωνήν σου; ϑΐ οἴτι5 ἰοσο ἰθρίτ : τὴν 
δὲ αἴσθησιν ζητήσης μεγάλῃ τῇ φωνῇ, αδ6 τιπὰ οππὶ ΡΓΑΘοΘἀοΠΕΡι18 

μαρεηΐαγ ἰη ΑἸά., Οοπηρὶαῖ., σοά. ΑἸοχ., Μερῃ. δ[}Π|154π|, πος ΠΟη 1Π 

ςοὐα. Ναΐ. ἴῃ τηδγρ., οἵ ϑύγο- θχ. Οἱ1ΠῚ δϑίθγιβοο. « [6ϑρθγο ἱπάΐϊσθ, βϑαηΐ 

γοῦθα ΕἸ6Ι 4, παθς ροβίγεπηα δϑὲ βροππίηα ἱπίογργ. ΓΧ Χυ γα 5. νογϑίο, α| 

Ιοσυτοποπη διδόναι φωνὴν 5. ((Δρ. 1. 20. γ11. 1) αα81 σοηβαϊ!ο ἀ6ς|1- 
πᾶν». Εχ Πᾶς [1}66ρογί βοηΐθηϊτἊα ὉἹγο σοηϑοσαίαγ, ϑδῃ]]σαπὶ {Γαπβ[α- 

[ἰΟΠ6ΠΔ ΠΙΠΠ] Πίος ΟΠ ἰδί58588., ΘΕΠΊΠΙΙΘ 50184πΔ ΓΧΧ ἱπίθγργοί πη σΘΠΊΠΠΔΠῚ 

ΙθοῖοΠ 6 ΠΔ ΔΌ56116 1118 ΠΟΙ ΠΧ ΟΠ βϑαγνᾶθ886. ΑΒ 1|546ΠῚ Θθη]οΥΡτ15. δ[6- 

ΧΑΠΟΓΙΠ5. ΡΓοίδοία πη 6856. δα! ΠΟ Π6ΠΊ, Ζπᾶο ἰΠ Ποϑίγο ἰθρίτγΓ σΔρ. πι|, Θ᾽: 

ὁ δὲ πούς σου οὐ μὴ προσχόψη, εχ 60 ΡΟΙΓΙΒ5Ι ΠΠῚΠΠῚ ΕΓ Γ, χαρά εδάθιη 

510 ΟΘ]ΪΟ ΠαρθαῖιγΓ ἴΠ ϑυγοτ-Ποχαρ γι. ΟἹ δαπάδθπη γαϊϊοπθη ΑἸθχδη- 

ΑΓΙΠΙ5 ΡῬΑΓΙΙΟΓ 1Πίθγργθιιιβ γοίθγα πη τ1ΠΔ οϑὲ δα! Π]6 Πί:1ΠῚ Υ. 185 ΠΡ. ΙΧ: 
ΔΎΩ ἐκ ΔΟΎΤ ΒΒ ποΎειερο πώϑλλλλω -- χαὶ ὑπερβήση ποταμὸν ἀλ- 
λότριον, στο ΡΓδαῖογ ϑύγο-πθχ., Ἰἰθρίταγ χαοαπθ ἴῃ ςοά. ΑΙοχ. εἵ 8115. 

46 πη ἀϊσαπαάτιπι οϑΐ (6 δ᾽ῖο δα! ηηθηΐο οᾶρ. ΝΠ, Υ. 1οὔ: στ πὶ ΤΆΛΝΤ- 
ΡΠΦΗΤ ἍΔΕ ΕἘΡΟῪῈ ΠΙΟΎΒ ΕἸ Τ ΔΙΗῪ -- ἀνταιρεῖσθε δὲ αἴσθησιν χρυ- 

σίου χαθαροῦ; πᾶπι, 5 γέο[8118, 1|1ἃ6 ρεγρῖς ΕἸ614: « 51. οοἄ. 253 Ίη 

Ἰοχίι Ροϑί γεσερίαπη ἰθοϊοηθπΊ, καὶ γνῶσιν ὑπὲρ χρ. ὃ. Οορ., ΑΙά,, 
(οαά. 68, 161 (Πΐς 51} αϑίεγίβοο) μαρεηΐ: ἀντερεῖσθε (ἀνταιρεῖσθε (ὐοπΊρ.] 

δὲ αἰσθήσεις χρ. χ. ΑΙΠ 411ΠπῶγΓ. Υ]4Θίμ 6550 ρομμίπα ἱπίογργοίίς 1ΧΧ 
»͵γα] 5 ἡ1471115.». 1 Θοῖίο δΐεπ, 4186 ΠΡ ΙΓ ΘΟ 6ΠῚ σαΡ. ν. 225: Εἐπες]- 
ΦιβηΎε “πὰ το τ ἄλλ ΔΑ ΔΎ, σποδα ΡΓΙΠΊΔΠῚ νΟΟΘΠΊ σΟηγΘΗΪ ΟἸΠῚ 

ΕΧΧ εἰς ἔργα αὐτοῦ, ΄αιοδά οδΐἴεγα ςοποογάδξ οὑπὶ ΜεΡῃ. εἴ δαϊ. 

ΗΙΟγοπυ πη : σπίθαιαιι χηϊάφψιαιη ἐασογοί; ααΐ ἴαπηθη τιηᾶ ΟἸΙΠῚ ΓΘΙΙ4 15 

ὙΟΓΒΙΟΠΙΡΙΙ5 σγδθοῖβ εἴ ΘΎΓΟ-ΠΟΧ. [η ἤη. δάαϊξ: α ρμγίποϊρίο -- ἸΝῺ. [01- 
(6ΠῈ| ν. 922-23, ΡΓῸ ψϑῦρῖ8 Ποργαοῖβ : ἼΔΩ Ἵν : ἸΘ 5. τ ΝῚ 

ἽΝ ἼΣΠΓΟΝῚ ἸΩΘΙῚ, ΠΌΟΓΙΠῚ νογϑίο ἴῃ μοάίογπα 1, Χυίγα! οἀϊίοπα ἀ6- 
5 ἀοΓαΐαΓ, ποβίογ Παροῖ: το ΤΉ ΤῊ ἐπώδχε πτδοβῶ χε ΕἸ τ πὰρ 
ΟὙΠΟδ πᾶρε ΔΎΩ ΠΤΓΕΤ ΠΡ σοφοοσ᾽ ἈΠΡΡ πβθολ πηδαπίο. Ἡβργαῖοο 
[οχί! σΟΠίΟΓΠΊΪΟΓ οϑὲ Π“ΙΟΓΙΠΊἀ4ΠΊ σγϑθοογι) σΟαϊοτπη ἰδθοῖίο: χαὶ μα- 
χάριοι οἵ ὁδούς μου φυλάξουσιν (5. οἱ ὁδούς μὸυ φυλάσσοντες). ἀχούσατε 

παιδείαν (5. σοφίαν), καὶ σοφίσθητε, καὶ μὴ ἀποφραγῆτε. « 8ῖς ϑγτο-Ποχ. 

ΟἿ Δϑίογίϑοο, οἵ 8126 δϑίοσ, (οαά, 23, 252, 4111. 1,δοῖίο [Π|15 ΠΟ] 158 

δῖ [η (οπΡ., (σά. Αἰοχ., 4115», [ἃ ΕἸ614, Ααα!απγοηίαμη δά οΔρΡ. ΙΧ, 6-: 

ΔΔΛΕΕΎΕ ετεοβῶ δὴ ΟὙΦΙῊ ἘΟΟΟΎΤΟΟΝ, οδὲ δἰΐογα νογϑίο ΠΘΌΓγΑΙ σΟΓΊΓη 



ν.ν 
ΤΡ Ή 

“ὙΠ ξυ ΔΨ ἣν ἐν 

᾿ ἐν Ἷν { αγ! " 
ὐχυ . ν 

-- χὰν - ΟΣ ΡΎΜΗ 
ἘΘΝΝ 

ΨΘΓΡΟΓΊΙΠῚ : ΠΠ23 ΛΞ ὙὙΘΝῚ, απ Παιά 801115 ἱπίθγργοϑ ΘΠ αΐσυδ, { 
ΓΤ ΒΟΓΙ͂ΡΒΙ ἰη ΠΟΙΪ5, 564, [ἰσοΐ ΔΙ] ητα πὶ ἀϊνογβαπι, Ππαρθηΐ οἴη οοά. ἢ. 

γαῖ. 346, εἱ ἴῃ πηᾶγρ. ςοἄ. τ6ι. 

ΑἸπιη6ο οϑΐ ἀερβ ρδν ἰδοιίο ν. 7 οἰτι8 36 ΠῚ σὰρ.: ΦΕΝΕΔΕΆΚΗΛΑΕ ἍΕ δΝῈ 

ΠΈΧΠΙΟ ΕἸΘΟΟΠ Ἀπᾶοεβηο -- ϑυγο-Ποχ. ἴῃ ἤπο γοῦβ.: Μῶνς ᾿λδιοοθϑο ὦ» 

οοὶν ᾿Δθρλο ἰδ ς Ἰὴ ΡΙογίβαιιθ ΠΡΥΙ5, ϑαηΐῖ νοῦ διιοϊογίθ ΠΌΡΟΓ 
Ια αἴ, (Α14., Οοάά. 23, 68, 4115) Παβο βεχιππηίαγ: οἱ γὰρ κ. τ. ἑ. Θ68ο- 
ΠὩὨοΠ: οὗτος ὁ στίχος οὐ χεῖται οὔτε ἐν τοῖς λοιποῖς οὔτε παρὰ τοῖς Θ΄». [(6ΠῈ 

Αἰ Πγμηαγὶ [ἰοθαΐ 6 411 δα ϊτοπο ν. 11, οὰρ. χα: δῷ πετεῖρε ππδὶ 
Οεν σον ΟΝ ΝΕΘΔΛΕΕΎΕ -- χαὶ οἱ ποιοῦντες αὐτὰ ἐν αὐτοῖς συμποὸδισ- 

θήσονται; ας ΡΓδοΐογ οοαΐοθπὶ 23 5110 ργαοίαϊο βίρῃο ὦ ἱπυθπῖΠιΓ ἴῃ 
ΘΥΓΌΞΗΘΧ. ΘΙ Πρ] Γβ δῖ [θοῖίο σα Παρ γεΓβ. 240 σᾶρ. Χ: ΘΟΤῈ 
Ἀπδοεβηο ΠΉΤΟΟ ΕἸΝΗΎ εχώῶοὶ τἰροῖς οοπίογπηῖβ Ποῦγαθο οἵ ψαϊρ. 
ΤΙ αἴίπαθ: Ομοα ἐϊηιοί ἱπιρίις, νϑηῖθὶ διιρθὺ διηι, οἵ αἰΐθπα ἃ οθίθγίβ ἴο- 
8[Π0|5, 81 σοαίςεπι ΑἸθχ. δχοίρίαβ, χαὶΐ ἰθρὶῖ : δουλεύσει δὲ ἄφρων φρονίμῳ. 
ΤΓΑΠηΔ6ΠῚ Χχ, 2" ροβὲ ἅκαλοοὶ -- αὐτόν, ποϑβίεγ δα: ἀΎω ΕἸ ΤΉΡ, πϑς- 
ἌΛΔῸ -- χαὶ ἐπιμιγνύμενος, δε ΠΑΡΘΠτΙΓ σιοχὰθ ἴῃ ΟομρΡ., Αἰα., 
Πο464. 68, 161 εἵ γαῖ. 346; Ιάδοσιθ σογγίροπαα εϑὲ ποίαϊα, αθαπη ὅ8Ὸ 

Ἰοσο ϑ0ΓΙΡΒΙ ΠΏ. 

[πῖθὺ ΟΠ 58 ΟΠ65. 8115. [ΟΠΕΡιι5 σΟΠΊΠγΠ68, ποΐδιι αἴσπα οϑῖ {14 σδθ 

ΠαΡΘῦαΓ σαρ. 1, ν. 14. (ὑππὶ επὶπὶ ἴῃ ποάϊογπα ΓἰΧ Χγίγαὶ! ἰγαπϑίαϊοπα 

Ιεραΐιγ: χοινὸν δὲ βαλάντιον χτησώμεθα πάντες χαὶ μαρσίππιον ἕν γενη- 

θήτω ἡμῖν, υἱΐτο νΙΓΙ ἀοοῖ! ἱπῖογ 886 οοηγυεπηιπηΐ, πηοπιογαῖα γογθα ἀα- 

ΡῈ ΠῚ νθγϑίοπμθπη Ὀγϑθβοίογγα ΠΟ γαϊσογιπη γογρογαμη : ΠῊΤῚ ὙΠΝ Ὁ 

ἼΣΡΩΟ ; 564. ἰῃ ἀϊγογθαβ δρειηΐ βθηΐϊθητίαβ ΟῚ πϑοοβϑο οϑὶ σΟπβε ΠΟ ΓΟ, 

ιθοηδ ΠῚ οϑὲ ἰθοῖο σοηθπίηα ΓΙΧΧ ἱπϊογργοΐαμη. Ῥοβίδγίογοπη δηϊπη Ρᾶγ- 
ἴ6 πὶ ΔΡ ἰρβῖβ ΑἸθδχαπαγιπίβ ργοίδοϊαπι δϑ86 ραΐαϊ ΘΟ οαβποῦ ἱπ Οριδο. 

Οὐ. Ρ. 262, αυῖα ΘῚΞ ἴδβγθ βεΠΊΡῸΓ μαρσίππιον νογίογο βοθηΐῖ; ῬγΓΪΌΟΓΟΠΩ 

ὙΕΓΟ Δ|{π|8 ΣΠΙΘΓΡΓΟΙ5, [ογίαβϑο Θυπυπη οὶ, 6888. Ὀἰνογβιπηοαθ γαϊοοϊπαῖογ 

δοσογ, οἱ Ροῖ8. ῬΓΙΟΓ νϑγϑίο ϑῖγ πὰ ἱπίογργοῖθ ΑἸοχαπαγι πὶ πηδϑ5 Γὸ- 

ἀοΙογο νιάθτιγ. Ηδης Ροβίγοῃηδπι ορὶ πίοποπὶ διηρ θοῖταγ ΕἼ6]α, αὶ ἀααϊε: 
« Αρσοραϊί, σιοά ροβίογίογ νογβίο ἀθϑὶς ἰπ οοά. 93; οἵ ϑυγὰβ ποβῖογ ρὶῃ- 

χογίΐ : δ χαὶ μαρσίππιονο ἕν γενηθήτω ἡμῖν; 00]᾽ οαπθοῖιβ ροϑὲ ἡμῖν τὸ- 

{γα ποηάτι5 νἰἀθῖαγ». ἰδπὶ νογοὸ οαϊτο ϑαῃϊαῖσα, οὐδ η5 ̓ υίογοπι δὲ γοῖὶ- 

ΠΘΠ5 Ροβίο ογο ΠῚ νγβίοπθπι, ϑΟ ἢ] υβπογὶ ορίπἰοπθπὶ Ῥγο Πόγοπὶ ἴαοῖϊξ, 

ΧΙΧ. Οὐδράδπι ποβίογ οπλ τ οαπὶ αἰ τοπο νυϊραῖα, χαδο ἃ φαϊδαβάδῃι 

4115 τοι ἱπθηϊαγ. Ηδθς βϑαηῖ: πι|, 3") γράψον δὲ αὐτὰς ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς 
χαρδίας σου. ϑ8ὶς οοἄ. ΑΙοχ., οἵ σὰπὶ ἰονὶ ναγίοῖαϊς ομρΙ., ΑἸά4., οοὐᾷ, δ8, 

᾿ 

ιῖ6ι, Μειῦρη. εἴ οὔτ αϑίογίβοο ϑύγο-Ποχ. --τ νι, δὴ: ἐν ἀγορᾷ. Ηδθοῖ 



Θγυτο-Ποχ. οὐ δ, οἵ βϑίπθ δβίογίβεοο Ἵοαάᾷ, 1οϑ, 252 --- Ἰρίἀθπλ ν. 25": 
χαὶ μὴ πλανηθῆς ἐν ἀτραποῖς αὐτῆς. ϑγΓΟ-ΠΘΧ. ΟἸΠῚ δϑίογίϑεο, εἴ βίη 

Πᾶς ποία Οοίῃρ., ΑἸά., οοἄ. ΑΙοχ., Μοιῆρῃ. δ] 1Π|απιὸ ---- νι, 20: ἐν τῷ 

τιθέναι αὐτὸν τὴ θαλάσσῃ ἀχριβασμὸν αὐτοῦ, χαὶ ὕδατα οὐ παρελεύσεται 

στόμα αὐτοῦ. (οά. 23 5110 ϑίογίβοο, οἵ ϑίπθ δὰ αἴσιιθ οιπὶ ἰ6ΥἹ ἀβογο- 

Ραπίΐα οοα. ΑΙοχ., οπιρ., ΑἸά., ΜεοΡΗ., δα ϑυγοτ-ῃθχ. 580 δ πὰ ἜΦΡΙ 

Θγτο-μοχ. ἴῃ ἢπο δα. «Θοὴὰ -- αὐτοῖς 5110 ἀϑίογίβοο ---- χ, 15. ἰάθπι ΘΥΓᾺΒ 
Ροβί ὀχυρὰ δ44. αὐτῷ 5110 51ΠΊρ|1ςἱ δ ---- χχ, 14-19 ἰαριαηταγ 1η οσοαά. 22, 

ὑπο 5. 260 εἴ 505 δ Δι ἴῃ ΘΥΎΓΟ-ΠΟΧ. --- ΧΧΙ, 5: λογισμοὶ συντέμινοντος 

(α!. συντέμινοντες) πλὴν εἰς περισσείαν, χαὶ πᾶς ἐπισπουδάζων πλὴν εἰς 

ὑστέρημα. ϑγγο-Πθχ. οἵ Ἵςοά. 23. 511} δϑίεγίβοο, 411 ϑδίηθ. ἢδς ποίδ --- 
ἸΡΙάδτ 18": χαὶ ἀντὶ εὐθέων ἀσύνθετος. Ἰῖὰ οοἄ. 23. οἵ σππ1 ἰονὶ ἀΐβογο- 
Ρδηΐα ϑύσγο-μοχ. 8|Π|Ππ6 --- χχῃ, 6: ἐγχαινισμὸς νέου χατὰ τὴν ὁδὸν αὐ- 
τοῦ, χαίγε ὅταν γηράση, οὐχ ἀποστήσεται ἀπ᾿ αυτοῦ. (οαά. 23, 149, 

252, 260 εἴ ϑυγο-Ποχ. νοὶ ϑὲος οὐδ ἰυϑοὶ υοἱ ἌΝΨΩ ΠΙϑοῦ νκ ὩΣ 

σομδο ον ἢ" 51ο» -- χχη, 23: ἀλήθειαν χτῆσαι, χαὶ μὴ ἀποδῷ, σοφίαν 

χαὶ παιδείαν χαὶ σύνεσιν. ΘΥΓο-Π6Χ. 5110 δϑβίογίβοο, οἵ 8ίπθε δϑίεσ. (ουηρ.; 
ΑἸΑ., οσοά. 23 εἴ 411} ἀδςεπὶ --- χχν, 20: περιαιρῶν ἱμάτιον ἐν ἡμέρᾳ ψύ- 

χοὺς. (οὐ. 23 (5110 αϑίεσ.), 149, 253, 26ο, εἴ οπὶ ἰονὶ αἰβογερϑηία 

Θυτο-ῃοχ. 50. δ. το, ἰ δ --- Ταηάσῃῃ χχυῃ, 27": καὶ ζωὴν τοῖς χορασίοις 

σοῦ. ΒΥΓΟ-ΠΟΧ, (510 5), οἵ οοὐά. 149, 252. 

ΑΠΙα, τπᾶ οτΠῈ ἰοχίι ΠΟ γαΐίσο δἰ Π|571|6,. ΟΠ ΠΠΓῸΓ 1Π ΠΟϑίγα νΘΓβί ΟΠ, 

απᾶθ ΠαΡΘηΠΙΓ ἴῃ δαϊποηα νυ!ραΐα. 51. χ, 22 ροβί εὐλογία χυρίου, ΟτΓ. 

464. ἐπὶ χεφαλὴν διχαίου. Ηδες ἀδϑαηΐ εἰαπὶ ἰπ οοἄ. 22 εἵ ϑυγο-ῃεχ. 

--- Ιΐεπὶ Χχι!, 85 σππῈ ΠΕΡΓ., οοά. 23 εἵ ϑυύγο- εχ. οπλ: ἄνδρα ἱλαρὸν 
----συντελέσει --- (πὴ ἰ546π| εἴ οσοἄ. 100 Παμά ἀρηοβοῖῖ: ἐπὶ τὸ πλάτος 

τῆς χαρδίας σου Υ. 20" -- ῬαΑΓΙΟΓ οὑπὶ ΠΟΡΓάθο οἱ ϑυγο-ποχ. οπλτ 

ν. 21": χαὶ γνῶσιν ἀγαθὴν ὑπαχούειν ---- ΧΧΥΠΙ, 1οῦ οπι: χαὶ οὐχ εἰσελεύ- 
ΦΥΝ σονται εἰς αὐτὰ, ατιὰ6 ττηᾶ οἰ1ΠῚ ργαθοθαάθηίρι8: οἱ δὲ ἄνομοι --- ἀγαθὰ 

ΘΥΓΟ-ΠΟΧ, ἰορς 50 οὐ, εἴ 5ίπε || ποία οοά. 23. οὐ 8115 --- ἸΡΠ46ΠῚ 

ΨΕΙΒ. 17 ΟΠ. δαάι!ίαπγοπίιπι) ΓΧΧ : παίδευε υἱὸν ------ παρανόμῳ, 4ποά 

ἴατπεπ 1Π ϑύγο-Πποχ. ἰαρίτΓ 510 ἀϑίθγίβοο ---- ΘΙ ΠΡΊΠ ΑΓΙ5. οδϑῖ ΟΠ 5510. γΟςΙ5 
ἀργυρίου ν. 20 (ΔΡ. ΥἱΙ, 46 ᾿ἰσοΐ Παρθαΐιγ 1η ΠΟΌγαθο, δϑίογίβοο ποῖα- 

ἴὰΓ 1 ϑυσγο-Ποχ. 

(ὑαρ. Χχπῖ, 5) ἀπρΡΙΠο6 ΠῚ ψογϑίοποπὶ Ππαροΐῖ ποϑίογ νογθογιπὶ ΠοΡΓαὶ- 
ΘΟΓαπη ὉΠ ἩἸΝ). ΑἸΐογα : ἐερυλ ΕβοᾺ ἐπδηρ, ας ϑαπηρία νἱάο- 

(Γ ἐχ Ασα. ϑ'υηη. εἴ ΤΠμοοά, ἱπίογργ.: καὶ πετασθήσεται εἰς τὸν οὐρα- 

γόν; αἰΐεγα: ΔΎΩ ἀπ δικὸ Το ΕΦΟΎΝ ΕΠῊΐΪ λἌἀπετοίχους,, ας ῥγοίβοΐϊα 

Οϑΐ ΟΧ νείβίοπο Αἰθχαηάγίηα: χαὶ ὑποστρέφει εἰς τὸν οἶκον τοῦ προεστὴ- 



ευ πϑὺν ν "ὩΣ 
’ 

χότος αὐτοῦ. Εἰχ Πᾶς ἰδοίίοΠ 6 ΡΓΟΓΒΙ1Β β' πρταγὶ, οἵ οχ 1115 Πποιβ]ια ποίαςβ,.Ὁ 
ΠΉΪΪ ῬΟΓΒΙΠΑΒΙΙΠῚ δϑὲ οἵ παπς Ῥγονθγθίογιμη θα ἀϊοαπη γογβίοποιη δχ οοάίοῖ- 
Ὀι15 δηϊθογρ ΘΔ 15. ῬΓΙΠΪ 15 σοηδοΐαπη ; (ΘΟ ΓΒΕ γΟΓΟ [οΠΠροΓ5 τππὶ ἰἰγᾶ-, 
ΓΙΟΓΊΠῚ ἰΠϑο [ἃ οἵ Ππορ] βοητία., {πΠῚ σΟΓγθοϊογιπ) απάαοία νοὶ Ροπα ἢάα, 
τχία οοάίοοβ ΠΟΧΑρΙ γοβ ἈΠ] ἀβάτο ἰπτογργοϊαο 68 Θπιθπἀαἴδπι 6886. Ηἰ5 δα-ὶ 

ἴθ ΠῚ ΠΟ Οὐβ[αΠΕΪΡι15, αἸΙΔΠῚ ΠΑΡ ΠΙΙΠῚ ΘΠΊΟΙ ΠΠΠΘΠἰα ΠῚ δὶ τοοῖαπι ΓΚ ΧΥ γα 5 
᾿Π’οΓΡΓοί ΠΟ Π18. ΘΒ ΕΠ ΠΊ ΟΠ ΘΠῚ ἰρϑα σΟηΐογγο ροβϑίζ, ποπηίποπη ἰαΐογα ραΐο. 

Βῆηι8. ἀοπηΐηι8. Αραρίι5 Ββοίαί, Οορίογιπι ΕΡίβοοριιβ, ἰᾶπὶ ἱπᾶθ ἃ 
ὯΠΠη0 1883, υἱ ἴη Ποβῖγο ργίπηο ΝΟ]. Ρ. 1ΙΧ ποίαν. πγηιϑ., ραγίοπη αϊαϊξ 
᾿γαπιβ, ΠΌΓῚ 4). 5. Π1οοῖς ΠΔΡΡ. τ᾿, 1-ἰπν 10: νι, 7 Χ; 27; ταὶ ον 

π| νίάδγε οϑί εχ ποβίγίβ δαποίδιοπῖθιβ, πᾶς οαϊτίο Ρ] γί. Ρθοςαῖ. 
ῬΙΘΓαΠΊ 6 ΘΠ ἴππὶῚ νΌΟΘ5. [ΠΠῚ ἰπίθυγὶ 8010] ΟΠΊβϑί 58πΐ: δἰ απαπο 
Αἰϊογὶ ΠΟ ΟῚ {ΓἸιπαηΐαιγΓ ἰθοϊίοπθβ σπᾶθ δα ΔΙ Ππ|πῈὶ Ρογπθηΐ: ΠΟΠ Β6Πη6] 

νΟσΆΡι]α ΡΓΟΡΓΙΟ πιαγίς οἱηθηαΐα ΓΟΡΟΓΙΠΠΌΓ:; ναγίαθ ἰθοϊίοποθ τηθᾶο 

Δαποίδηϊιγ, ΠΊΟάΟ δἰἴοπὶ ποσ]θοΐαα πηαπθηΐ: ἴα πάθη, Π6 ΟΠΊΠΪα ΘΓΓΟΓΙΙΠῚ 
Βθηθγα ὈῬγοβθαθαγ, Παιά γάγο σοαίοιπη σοηιίπδθ ἰθοΟη5. ΟὈ] 5, Θα ΤΟΥ 

ΠΊΘΠΊΟΓΙΓΟΓ ΓΘΟΙΐα 5. ἴῃ ΘΓΓΟΓΘΠῚ [Δ ἰταγ δ). 

ΧΧ. Ἰςο]οϑἰαϑίαβ Ποη ᾿πΐθρογ, αὖ {γα Ζοορα, 564 οσὐπὶ ἰδοὰπᾶ ἃ Υ. 4 

ΠΑΡ. ΙΧ, δα ν. 3 σὰρ. Χ μαρϑῖυγ ἴῃ σοαΐοσα Χχὶν ἰ8Πὶ Βιργα ἀδϑογιρίο. Οπδο- 

ΠδΠῚ {ποῦς ΠυιΠπ|8. ΟΠ βϑ! ΟηἿβ. σαι, ἜΧΡ σατο ποῆαθο, 60 νοὶ πηαρὶβ ααοα 
Ιοοῖιπὶ παρθαΐῖ ροϑί νθῦϑιπιῚ αἰΐθγιιπὶ ραρίπαθ Ρ΄ΔΗ, 8561, ἰπχΐα ΘΓΓΟΠΘΔΠῚ 

ΘΠΕΠΊΘΓΑΙΟΠΕΠΊ, Ρ ε΄ ΠΊΘΠΊΟΓΑΙ π|8. Ῥγδβίθγ παης ἰδοιηδᾶμη, Ρϑῦσᾶ βιηΐ 
ἴπ υπ8 ΠῚ οσοπίοχιι ποίαϊι ἀΐσηα. ΑἀαϊτΟΠ65. δπἰπὶ, 4πᾶ6 ἰπ 60 οὁο- 
σαΓγγιηΐῖ, Πα ϑπηΐ. (ὑδΡ.1, 16 5 Βογι ταῦ 5: οῃτι5: πᾶρᾶ πεν τ Ὑθπε 

δὰ τρίη δὴ ϑἰεληλ -- ἐπὶ πᾶσιν οἱ ἐγένοντο ἔμπροσθέν μοὺ ἐν Ἵε- 

ρουσαλήμ; Ρτγίπιο ροβῖ ἐμεγαλύνθην, ἀοίπ ρΡοβῖ ργίπγαμη σοφίαν. Νοίαγιϊ 
ΠΟΡΠσοηῖα ἃ ον θηΐδθθ, ΠΟῚ ΟΡ᾿Β δϑΐ ἀοπηοηβίγασθ Εὶ οοηῖγα απ86 ΓΟ- 

ἀμππάδηϊ ν. ὃ, οὰρ. ν: πε Εεκὸ ΞἈπίοτος ο'ὴ ϑφωβ πἴδλλ' πεν Ὑδυ- 
δᾶρπᾶζε τοῦτο πρῶβ οᾶρῷ πνᾶρρδε, β᾽οϑϑοπηα 6886. ἃ ἰοΐτ5 
ΠοΓΓΘοΐοΓί5, ν6] ροζϊι5. ἱπίθγργοι5. ΠΌΠ]Πππὶ οϑὲ ἀπθίαπη. Ποϑαπὶ ομπηίηο ἴῃ 
ΓΙ ΖαΪ5. τοϑτΡιι5, ποάιιθ οαπὶ Ῥγαθοθαθητθιβ. 5815. σΟΠδογοηζ. 

Οὐ βϑίοποϑ 1186 ΠΓαγῖο, ἀΠ186 Ἰπϊογργοῖὶ, νοὶ Ροῖίαβ ἀγομοῖγρο σγᾶθοο 

τιριοπάδο βιηῖ. ΑΡ 1ΠῸ ἀπθίο ργοςὰ! γοροῖὶ ἀθθθηῖ: τὸ πνεῦμα, ααοὰ 

α) Οἴτ. Κονμο ὁσ γρίοϊοσίχιο εἴς. Πθμ- 

χϊὸριθ αππόθ. Ν᾽. ἸΝ, ρὰρ. 358 56η4. 

δὴ) Ηδδο ἰᾷπὶ ϑβουὶρία δἴψιι8 οχ ραγίε 
ἴγρὶβ πιαηήαϊα δγαπὶ οπὶ οἱ], Ῥτοίδϑϑου 

Ἐγαηςίθουβ Ἀοβδὶ, ἀθ τὸ Οορίϊσα ορτπιρ 

του, Δ  σοπιιληϊςαν!ῖ, 58. τἀ πάθια 

νοϊ νῖβϑο ἰαοϊηἶαβ ραργτὶ βεριιυὶ Ταυτίπθη- 
515, (6 αὰο Ἰοχαϊταν Ῥονγοη (1 οχίςοι ἴ,ἴὰ- 
δας Οορτίςαο, Ρ. χχυῇ, ἴῃ ἰἴδαθθ ἰᾶνο- 

αἶβδ Ῥτγονθγδίογαμα ἱγασοχοηῖα ζὰρρ. χΥπ 

-αχιχ. Ηδος ἴὰ Ἰασοαι ργοάϊδαρι ἴῃ ἴαβοὶ- 
οὐϊο ρῥγοχίπιο ταρηβς ϑοριςηιοιὶ νυϊβαπάο. 

Ὁ ἃ 



ἀοϑίἀογαίαγ ἰπη ἤπε ν. 6 ςᾶρΡ. 1; καί γε υἱὸς χαί γε ἀδελφὸς οὐχ ἔστιν αὐὖ- 
πῷ, στα ἀοϑιιηΐ ν. 8 σᾶρ. ᾿Ιν ροϑβί: οὐχ ἔστι δεύτερος -- Ξ«πκεοΥἃ «900π 
ἄπ. Εχ 4υΡι5 ϑαϑρίσαγι [ἰοθαΐ, γογρα ΘΌΡΓα τοῖα, πὶ ᾿90ο0π ΔΝ Ρῥτγο- 
ΒΑΡΙΠογ ἀοϑίηθηῖα, ΟΟἸ]Ογιιπὶ γιὸ πορίθοῖα ἤι1556, [146 ΡΑΓΙΙΟΓ ας! 
Δαϊ πα νου ΠΔ ΟΠ βϑίοποβ γοοῖβ πολλοὶ ροβϑῖ λόγοι ν. 11 (ποη τὸ, εἴ 
ΒΟΓΙΡΒί ἰη ΠΟΙΪ5) ςδρ. νυἱ; 51ςῃἱ : ἀγαθὴ σοφία μετὰ χληρονομίας ν΄. 125 
ΒΡ. Υἱ; Αἰτογία8 νθγϑίοι!!: ὅτι πᾶν ὃ ἔαν θελήση ποιήσει γ. 3") σΔρ. γΠῚ; 
εἴ νεγῦϊ τοῦ γνῶναι γ. 16 εἰπιβάθπ) ΠΑΡ 18. 

[πίργργοιϑ, 5611 σγᾶθοὶ Ἐχθιηρ  αγίβ 51Π| ΟΠ βϑίοποϑ: χαὶ ἔδωχα χαρδίαν 
μοὺ τοῦ γνῶναι σοφίαν χαὶ γνῶσιν, ἴῃ ἢπθ γΥ. 16 οἂρ. 1, ὉἘΡῚ ΠαΑΡΘηϊΟΓ 

ἴηπ Εάϊποπα Ἐοπιαπα ΓΙΧΧ [ηϊογργθίιπι; αἀππὶ οοαα. Ναΐ., ΑΙοχ., 23, 
252, 254 εἴ ϑγγό-Πθχ. (8 δϑίεγίϑς0) δα ἰθριιηΐ ν. 17 ροβῖ γνῶσιν. 

ΟὐδπΊΟΌΓοΠῚ 51 Πά65 οϑὲ δα Προ πα ϑυγο- ΠΟΧΑρ γι, ῬΓΟΠΙΙΠῚ οὶ: [πΠίδγγο, 

1πίογργείο πη Ποϑίγιπ) 116 Παιπὰ ᾿πνθηΐθ88 π᾿ ΔΡΟΡΓΆΡΗΟ σγᾶθοο, 40 ἴρ88 

αἰοθαΐαγ. [Ὰ6πῈ ἀϊσεπάτπ) εϑὲ ἀθ γος ξύλα, αιιᾶπὶ Ποϑίογ οπΠΊ ςοἄ. δαΐ. 
ὈΠΗΝΙ Ιη ἤπε νυ. 6 ςὰρ. π; (6 τίς ροϑί ὅτι Ὗ. 8 ςδρ. υἱ, εἵ 4ε αὐτοῦ 

Ῥοϑί γεννήσεως Υ. 2 ΟΔΡ. ΥἹἱ, (ἘΠῚ Θδοάδτη οοά. 8|1|57}π6ὸ Παρ]θβοΐα, οἵ ἃ 

Θυγοτ-ῃοχ. Ασα]Πα6 ας ΤΠοοάοίίοηι {γιρΐα. [{6ΠἸ ΟΠ 5810 νογΡὶ ταπεινώ- 
σε: (Χ, 10) 486 εϑΐ αἰΐθβγα γθῦϑίο ΠθΌΓ. ΠΩ), δο δρεβϑί ἃ (οῃρ., ΑἸά., 

ςοαά. ΑΙοχ., 23, τοῦ, 4115, εἴ ἃ ϑύγο- θχ., δρόργξρῇο φσᾶθοο δαϊπαϊοδπηάα 

γεηϊζ. {{{π|ΠῚ ᾿ἱπίρθγργεβ ν. 12. δἰπιϑά8 ΠῚ σαρ 5. ἰΘΟΙΠΟΠΘΠῚ ΠΟΙΠΏΠΊΠΙΠΕΠΙ : 

ἐσχάτη στόματος αὐτοῦ, δι ἰαπίιππ): ἐσχάτη αὐτοῦ, 5ϊςΐ γεγί, ἰη 6ο- 

6ΠῈ| ΔρΡοσγᾶρΠοΟ ἱπναπογίΐ, δη ἰσΘ Πα αϑί [οοι8. 

Ῥγδθίογ δ] 0Π65 οἵ ΟΠ βϑίοπθϑ, ΖιθθάδπΊ ἱγΓαηβροϑίΟΠ68 οἴαπΠ) μος 
ἵπ το ϑαπί ποίδηάἀδθ. ὅς ιχ, 1: ἐν τοῖς πᾶσι ἃ ἢἤπε τοίγαοΐϊα βιιηΐ [ἢ 

ΠΟΙ ΠΠ νογϑΠΊ ροϑί μῖσος ; ὅν; γ. 2: χαὶ τῷ χαθαρῷ χαὶ τῷ ἀκαθάρτῳ 

ΠΟῚ Ροϑί χαχῷ, 864 ροβῖ ἀσεβεῖ ἰαριιηῖιγ. ῬΟΓΓΟῸ χη, 5. 5[οππ5: χαὶ. 

ἐχύχλωσαν ἐν ἀγορᾷ οἱ χοπτόμενοι ΡΓΔΘΡΟΠΙΓΙΓ Δ]16Γ : ὅτι ἐπορεύθη ὁ ἄν- 

θρωπος εἰς οἶχον αἰῶνος ΖΑ ΣΝ 

Ιἀππ6 οπηηίΡιι5 ΡΟγρΘηβ[5, ραΐεϊ οἵ ππης [ἰὈτιπ) ἃ ἜΧοιρ  αγίριι5 δη- 

ΤΘΟΓΙ ΡΟ ΠΙ8Π15 ὈΓΙΠΊΪ 5 ΟΘΓΙ ν ΑἴΠ1ΠῚ, ΒῈΡΟΓ σοαΐσο8. ΠΟΧΑΡΙαΓο5. ΡΟΒΙΠΊΟΘΙΙΠῚ 

[5586 Θπηοπάαίιπη; δ ΠΟΘ ᾿ΠΘΌΡΕΓ Ρδςο5. 80 ΠΠΊΠ]ο ὁ ΠηΘ Πα 15. τηδοι|6- 
[ΠῚ ΡΘΓνΘΠΙ586. 

ΧΧΙ. ΑἸτογαπ ΠΙΡγογιιπη, “πὶ ἴῃ ἤος γΟΪΠΠΊ]Π6 σΟΠΕΪ ΠΟ ΠίμΓ, γο ] α5 
ΠΟΙΊΡΙ ΘΟ ΠΠΠΙΓ “ϑεπ]ιθηΐο5. σΟαΙςο65: 

Ν,. ΧΗ. Ησῖι5 Π|5. ϑρθοϊπηθη οἵ ἊἰοβογρίοηοπΊ ἀοαϊπηι5. ΜΟΙ. 
Ραᾶξ. ΧΧΙΠ 564. (οπίπεί Πδη 6 18 νιπ, 1 8'-χ, ι΄. 

Ν, ΧΧΨΝῚ. ΕΌΙΪΙα ϑερίοπη ἀδθπηθηβ. ο, 335 Χο, 209, [1π. ἱπίεγ 35 οἵ 38 
Παςίπαηΐ, Ραρίπαθ ΔΖ -- αν; πθ. Ζ: ΖῪ' - Ζξ΄, ἀππάριι5 ΠΟΙ ΠΊΠη5. ἀἰϑίτγί- 



Ρυΐα, ΦυδΓιΠῚ Ργπια ἰη ἀπποΡτι5. ΡΎΙΟγΙι15. οἵ σαϊηΐο,, ΟἸΠΠ8 ταηΐαπι αἷ- Ἦ 3 

πλϊἀΐα ῬΆΓΘ ΒΌΡΟΓΙΟΓ. ποτα ἱπίθργα το πΊδηβίῖ ; αἰΐογα γογοὸ ἴῃ πηραϊο το Γίο ΑΝ 

οἵ ψιαγίο [0110 Ιἄσογαθ ϑηΐ; αἴσιιθ᾽ ΠΊΟάο 86Χ, πιοάο οοΐο, πιιης ἰαπάθπη 
ἄθοθπ) ΨΟΥΓΒΙΙΒ. ἈΠ ΒΟγηΐ. « ϑογρίίο οϑί βϑαῖ5. πα, πηογῖο Ζοορᾶ, ἴαγ- 

Ῥαΐαγ σγαπαάϊιπ) {{πτογαγιιπῃ ἰγοαποητία, αιαθ {ΠῚ ἰπιχία ΘΟ ΠΓΠΠΑΓΙΙΠῚ ΟΓΩΒΟ 

δαἀϑιταΐαθ ΠῚ [ἢ ΒῈΠΊΠῚΪ5. ΡΑΡΊ ΠΑΓΕΠῚ {Π1Π6|8., ΠΟΠΠΙΠΟΙΙαΠῚ οἵ ἰπ τηθ 5 

ΠΟΙ αΠγηἶ5., Πηϊπίο οἰγουμ Πα. 5πηΐ, ἱπίθγάππη νἱγίαϊ Πανόχις οοίογε ἰη- 

[οοῖαθ. ΘΙ ῸΪ οΟγπαῖ8 Ραγοὶ ». (ὑοπίίποπῖ ἰϑαίαθ σᾶΡΡ. χυῖ, δἴ-χχ, 6; 
κχ  9χΆ Πα ὅν ΠΆΣΙΧ απ ΧΕ ἡ ΐ 

Ν. ΧΧΨΝΊΙ. ἘοΙΠῚ ππιιπΊ, ο, 295 Χ Ο,244; [1π. ΡΙογαπηαιθ 31; ογα8- 

ΒΙΟΓΙ ΠηΘΠΊΓαπα οἵ ΓΠΩΙΟΓΙ οΠαγαοΐθσα ἀπ Ριι5. σΟἸ ΠῚ Π|5 Θχαγαῖιπγ. (ΟΠῚ- 
ΡΓοποηαῖς Ιϑγοπγίαθ σαΡ. ΧΙ, 21- ΧΙ, 14. 

Ν,. ΧΧΥΠ͵Ι. Ἐο]ϊα 56Χ, ο, 221 Χο, 185, [1πη. 25, δἰδραπῖϊ τηϑπε ἀτ8- 
Ῥιι5 σΟΙτΠῚΠΙ8 σΟΠϑογΙρία. « (οΙ ππηπᾶ8 ΠΟη [αγραπίιγ, ἰΐα Ζοαρσα, [{{{  γῚ5 

ΠΊΔΙΠΙ50 1115, ΠΘΟ, ΠΙΒ] ΡΟΓΓΆΓΟ, ΟσσαΓΓπΐ [ΠῚ γὰρ αἰ πα 581 ραγία 1π πηὰγ- 

ΘΙ Π6ΠῚ ἰΓαηβθηΐθ8.». Ῥαρίπαο 1Ζ--ΚΗ, σαδγιπ) πΠοΐαθ τπιηᾶ ΟοὐπΠ| ΠΠΘΠΊΡγαπα 

ΒΌΡΟΓΙΟΓΙΡΙΙ5. οἵ 1Πίθγ ΟΊ θτ15 ἈΠ ΡΊΠ15, δἴσιιθ ΟΥΒ Θχίθγπῖβ, ΠΟΠ βὶπα ἰδυΐ 
τοχῖι5 ἰδοῦιγα. δχοιάθγιηΐ. Μίθαϊα γόοα]! ΡῈΓ ἰοπηρίογοπι {Ππϑοῖδπ 6χ- 

ΡΓΟβθα οἴϊαπλ απίθ Ρ᾽ θη δπῚ γοοα]θπι, ἔγθαπθηίίογὶ ἱπίθγραποίίοπθ αἰ Πἰβαας 

βίβηῖβ αἰδογιτο 18. ̓πϑίγαπιγ. ἘΓΑΡπηθηΐιπῚ [{Ὀγὶ ΕΖΘΟ 615. ἃ οδΡ. Κ, 14" 
ἃ δᾶρ παν νὰν . 

Ν. ΧΧΙΧ. Εο]ΐα νἱρίητ βερίθπι, σαδθάδηι ο, 350 Χο, 205, «18. ἀδουγ- 

ἰαΐα ἀδηηθπβ. οἍ, 520 Χο, 270, “ΖιυοΓΙΠῚ Ρῥγίογα 86Χ ἰΐὰ ἴπη Ὀγίπγα οοἰ Ὀπηπᾶ 

ΒΠΐ ΠΊΘἀΟΓΕ σΟΥΓΟΒα, οἴ σαδθάδπι νοοιϊαθ νἱχ ἰθοὶ ααθαηΐῖ; ἴο]. 7 ἴῃ 
ἰηίογίογο, 8ὅ-11 [ἢ ϑαΡΟΓΙΟΓα ΔΉΡΙΪΟ ἃς 109-21 ἴπ πηράΐα οοἰπηπᾶ ἰαοδγᾶ, 

Ρίαγοβ. ὙΘΥβΒ. ΔΠηϊβογιπῖ. Ῥαρίπαθ ΠΎ-ΞἋ: ΞΖ-ΞΗ: ὈΔ-.ΌΗ: ΠΥ-ῸᾺ: 

Ρᾶ-ΡΗ: Ρ δτ-ραλβ : ἀπάρυβ οΟΙΠηΠη15 αἰδιγι θαῖαθ, ἰἰπ. ΡΙογαμησαθ 35: 
Ρᾶρ. ἘΦ ϑογὶρία εϑὲ ποία αυδίθγηϊοηϊβ ε: Ῥὰβ. ΡΗ, ἰηϊθίο οἂρ. Χχχιν, 

ΒΟΥ ρταπῚ οϑῖ: πάλερ. Ὑ΄ ἌΚΆΔΕΡΟΟ -- ἰθγήα ρᾶγδ. « ΑἸΐὰθ. ποη οσοαγγαηξ 
αἀϊνίβίοποβ, πίϑὶ χιοα 8010 πῆογο ἢΐης οἵ ἱπάθ σθγπαηΐαγ Εἰπογαδ πηδΓ- 
Θἴπ8 65, 864 βἰπθ ογῃδίθιιβ σο]ογίθθνο, ποθ ἃθο πηᾶρηδδ » Ζοοβᾷ. 

[π Πίβοβ [Ὁ] 5 Παρθηῖαγ ἘΖΘΟ 6 5 ἐγαρπιθπηῖα : ΧΥΠΙ, 2 τπχχι, 90", δῦ .Χχα, 

16". ΧΧΗΙ, 1-ΧΧΙν, 19; ΧΧΥῚΙ; 2Ο-ΧΧΧ, 13; ΧΧΧΠ, 13 -χχχιν, 7; χα λεμι ὃ. 

Μεάΐα νος] 5 ΠΟ 86 ΠΊΡΟΓ Δα οῖαγ, αἰ σαα πο νόγοὸ δάοϑὲ δηῖο νοςᾶ- 

Ιοπη; ρῥῦὸ ἦτ... Ῥογροῖπο βογταγ ἯΚ «Ὁ; ΡΙΌγα ἱηνοηϊαπῖαγ ογαβα, 

ΑἸ Ια]. 86 γπ18 Θπηθηαΐδ. 
Ν. ΧΧΧ. Ἐοϊία 56χ ἀπ ρι15 πουγγί θυ ἀοιγίῖα, ο,345 Χο, 961, ἴῃ. 38; 

Ραρίπαρ, ψαδγιιπη ἀτιὰθ ῬΓΙΌΓΟΒ. ΠΟΙδδ ΠΠΠΊΘΓΑ 65. ἀπηϊβογιηῖ, πὰς αὶ ἀπδθι5 
ΠΟΙ Πγηἷ5. αἰδίτ υῖαο. ΟΠΒαγαοῖου οϑὲ να] αἰδιιποῖιβ, ἱπιοτραποιϊοποϑ ἔτθι. 

υ’' »“»ἀἔᾳε« 



Ω 

ΟΡ ΕΡ εἰ 

“ἐπὶ 
ΚΝ κεοὰ 

ἈΠ 

αὐ ἐν ΡΑΜΑ ΝΕΝ τν, τνν  ῥηνδίς 

᾿ --- ΧΙΧ ..-- 

“αοπίοβ, πηραΐαθ νΟο Δ 15. 8118 ῬΆΓΟΙΟΓ: « {ΠῚοΓαο ΠΊΑΓρΡΙΠΆ]65. ΓαΓαΘ. ΟἸΙΠῚ 
δαρίοϊο οἸανίοι!!ο, 866} ἰαπίιπι ἰῃ [Πἰ{0 ΠῚ [Ππίογὰ ργαθργαηα 8. οἵ ογ- 

ΠΑΙΙΟΓ ΟἸ1ΠῚ ΡΓΟΙΙΧΙΟΥΙ σα ΡΓΘΟΙΟΓΙΙΠῚ [Ο] ΠΟΥ 116 ΠΟχι», Ζοορα. ἘΓαρΠΊΘΠ- 
{πΠῚ ΡΓΟρΠοίίαθ ΑΠΊοβ ἃ ᾿ᾶρ. ΥἹι, Υ. 14 τϑαπθ δὰ ἢποπὶ ΠΡ], οἱ Μι- 

Ομ 686 1, 1-ἸΚ, 7. 
Ν. ΧΧΧΙ. Εο!α παδίιοῦ ο, 270 ΧΟ, 2351, ΠΙΟΓΙΠῚ ὈΓΪΠΊΙΠῚ ΡΟΓ α1-- 

πΊΪα πιπι, οἵ Ὁ] Πλ ΠῚ 1 5ἘΠΊΠΊἃ ΟΓὰ ΠΊΔΔΟΓΟ ἀοίΓία ; ΓΙ ἙΠαγαοΐογο οὐ 

{Πα γαγιιπη τηαγρὶ Πα] πὰ ῬΑΓΡαΓΟ ΟΥΠδ[Ι ἀπά ι15 ΘΟ] ΠΙΠΊΠ18 Θχαγαΐα ; ρᾶ- 

ποΐδθ ρογίεγιπηί, [1Π. 25. Ῥγορῃθίίαδβε Αρρϑβὶ 11, 5-292", οἵ Ζβϑοῃδγίδθ ΠΙ; 

οἵ-ν, τιὖ. 
Ν. ΧΕΟΙΝ., χιο ςοπεπείαγ ἰϑαίαα σοδρ. 1,5 2. --1 ἢ, ἰΔΠῚ ΒΌΡΓα εδί γο- 

ΠΘΠΒΙ[15. 
Ν. ΧΟΥΝΠΠ. Εο]α ααδίπογ Ὀοιηργυεΐπα, ΡῥγίπΊ. οἵ υϊ. πιαγρίηθ ἰδΐ. 

ΓΘΟΙΒΊΠῚ, Ο, 3406 Χο, 225, ϑ6οππάππ)ι οἵ ἰογίμπτμι ο, 568 Χ 241, ΡδρΙ ΠΑΓΙΙΠῚ 
ΠΙΠΊΘΓΙΒ ἀεϑεςαία, [ἰπΠ. 25: « ομδγδαοΐοθγοθ 58115 ΠΙΕ1, [Π1|||84165 {Π {6 γα 

σΟΙΟΓΙΡΊΙ5 ναγίεσαΐδθ, οθΐθγαθ ΠΊΔΓΡΊΠ8 165. ΠΊΪ ΠΟ {ΠΠ1{6.», Ζοορα. [,δοἴίο- 

ΠΟ5 ΘΟΟἰΘϑίαϑίίσαα ο1ΠῚ Ὑογϑίοπθ δγαρίσα, ΟἸΠπ|8 {Π}} ΓΌΟΡΓΟ σΟΠΒΟΓΙΡΙ : 

Ενᾶηρ. [Λιοὰθ Χχπ, 14-30; Ρ58]. α, 6. 7; Εναπρ. ἰοδη. χῃ, 21-30; ἴδη- 

ἀ6ΠῚ [0]. ΐϊ. Ιβϑίδε Χχχι, οἴ-χχχῃ, 16΄, ποη 5, τἴ 5.ὙΡ1 Ζοερα. ἴϑβΐε 

οοὗοχ, πηθαΐα γόσα}} οἵ οοίθγί8. 515}18 αἰ δογς 15 ἰπϑίγιιοιβ, ΟΝ ΡΓΟ ΦΕΝ, 
οἵ 6 φοπίγα φὲνΐ ῥῦὸ δὴ ἰγθαμθηΐογ δα μοί. 

(ὐδΐεγα Π}ΡΓΟγιΠΊ ἱγαρπηθηΐα ἃ ἀπΟΡτ5 ἰ8ΠΔῚ ΠΟΙΪ5. ΠΠΘΠΙΙΒΟΓΙΡΙ5. ΧΧΧΠ, 
Εἴ ΧΟΙΧ Θχοογρία βϑθηῖ. ΑΡ {ΠΠ0 6η1ΠῈ ργονθηϊππηΐ: ἰβαίδθ Π|, 909-17; ΧΙΠ, 

ΒΥ πρὶ 6 χι, τ; ἔχιν, 4 Ἴπχν, Ζ᾽ -- Ἰεγ. χνι, 18-23; χχν, 85:15 
- ΕΖΕΟΗ. ΧΕΙ, 1-7 - ΠΔη.1}, 21-22. 52.635; ᾿χ, 232-27; Χ, 4-,1-- Οδαδε Χ, 

2-,0 -- ΜΙοΉ. γι, 1-7 -- Αρά. 8-1ιδὃ - ΝΑ. 1, 1-12᾽ - Ηδρβας. 1, 2-113 

- Αρρ. π, 1"-1ο᾽ - ΖΑΟἢ. 1, 12-19; ΙΧ, 9-145; ΧΠΙ, 5-ΧΙν, 4. ΕΧ δ]ΐθγο 86. 

ααοπίία ἀοργοιηρία β8πηΐ: (ὐδπίϊς. τν, 14 -ν, 35 - ϑαρίθηΐξ. ϑ54]0π|. ν, 1-13 

- Ε(οἹΊ. 1, 14-|1) 10 -- ἰδ81. 1, 1-20; Π|͵ 8-26; ν, 18-25; ΧΙ, 2-ΧΠ], 13; ΧΙ; 

σον; σεν; 1-6; τ. 4-0; 1π| 13-Ἐπ|,.12;. ἥν, 1-πντ, 1; ἀντι, 1-11; 

ΠΥ ΤΡ ἘΧΙ 1--.,γ5: ἔχη, 1-7.. ἸΟΓ, χι, 18- Χι|, 1Ὁ.- ΕΖΕΟΒ. Χχχνυῖ, 25-29"; 

ΧΙΜΙΙ, 2" -9 - δη. νι, 9-5 -- Οβ6ᾶθ [ν, 1-9 ; ν, 13ὕ-νι, 3; γἱ, 1.3-ν1Π, 2 

- ΑΠΊΟΒ ΝΠ], 909-12; ΙΧ, 4-10 -- [06]. Π, 1-ὖ, 10-11 -- ἰΙοη. 1, 10-|1,) 10ὅ- ΘΟΡΗ.1, 

τ ΖΑΟΝΊΧ, 111-14; ΧΙ, 12:13. χῆν 11-χιν, 11. 

ΧΧΙΙ, Εχίραίθ. ΡΓΟΓγβι5. Οδηο!, ϑαρίοπίαθ. οἵ Εοο βίας το! 4 11115 

ΟΠ 5518, “1186 1Π ΟΘίογί5. [{Ὀτί5 ποίδτι ἀΐρηα νἹ θηΐιγ, πῆς ὈΓΟΥΪΙΟΓ ΡΓῸ 

ΠΊΟΓΘ ῬΓΟΘΘΠΊΑΓ, Α΄ ΡΓΙΠΊΠΊ 46 ΠῚ 5110 Οὐι1158 ροποηάδθ ϑιπηῖ δααιίίο- 
Πρ, 4ᾶο 1Π ἰϑαίαθ ργορῃοίία ἀοργοποηαπηίαγ, 5.1Π|ςοΐ : 



--Τ, -- 

(ΔΡ. χιι, 2 Ροβῖ σωτήρ μου αἀάϊξ 5015: πὲ πχοεῖο -- χύριος ἔστι: ᾿ς 

οἵ ροβί πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ᾽ αὐτῷ οὐπὶ ΜορΡΗ., ϑγυγο-ποχ. οἱ αΐῖ. [π 
πηᾶγρ. ἰορίτ: χαὶ σωθήσομαι ἐν αὐτῷ --- ΧΙ, 2 Ροβῖ τὴν φωνὴν αὐτοῖς 
οὐπὶ ΜεΡΗ., ΑἸοχ. 8|Π|857π6 δα. μὴ φοβεῖσθε ---- χγ, 2 ρΡοβίῖ ἀνάπαυσιν 

οαπὶ ΑἸοχ. ἰδρῖῖ βουχολίων; εἴ ἰπ ἢπο Δα. 8ο[ι5: ἔρος χὶν "ΤΕΠΟΎ -- 
γν. 3 ρΡοβῖ τῶν Σύρων (ποϑίογ οἱ Μορηῃ. π᾿ ΔοΟΎΡίοο) ἰΐθπιὶ οατη ΝΜοΙΠΡΗ. 
οἵ Αἰθχ. αἠά. ἀπόλειται ---ν. 8᾽ ἐνὲν ΤΔΎΧΙ ΤΟΥ πόονο᾽ ΟὟΔΕ, εἴ 

βοιθηῖία : ἀλλὰ οσενᾶζυωπε εὙὐνᾶρ ΤῈ ἐπετουᾶδ β ἈΧΠΙΗ Δ ἱπίογ- 
ΡΓΘΙΙ5. απ σοΓΓΘΟΙΟΓΙ8. ΟΠ Ἰϑ48Π0 διιηΐ σ᾽ οϑϑοπηαΐα --- ΧΥΠΙ, 77 Ρτὸ τῆς χώρας 

αὐτοῦ, ἰερῖτ: τῆς χώρας Αἰγύπτου --- χιχ, 1 ρΡοϑί χειροποίητα 5015 δα 4. 

',ΤΗΡΟῪ -- πάντα ---ν. 2 νοοΐ πόλις οσπὶ ΜΕΙΏΡΗ., ΑἸοχ. εἴ Ναῖ. ἴπ πηᾶγρ. 
Ργαδηϊτί. ἐπεγερθήσεται --- 68. 4 ΠΝΟΎΤΕ -- ΠΕΌΓ. ἸΥΤΝΠ σΘίογ! ΠΟΙ 
ἀρηοβοιηΐ --- ν. 12. ρΡοβῖ εἰπάτωσαν δα. ο]οββοῖηα ταδρούυεῖϊλλε χε -- 
ἰΐϊθπΔ Υ. 20 ροϑβῖ χύριον 850115 δἀά. ΠΝΟῪ ΤΕ --- χχ, 5 δὰ ἡττηθέντες ἴππΠὶ 

ἴῃ Ποβῖγο ἴππΠ} 1η ΑἸθχ. βθααίαγ οἱ αἰγύπτιοι ---- χχγ, 13 ροϑβί τὸ ὄρος εϑί 
δ] ̓οβϑθηηα ποίων --- ΧΧΙΧ, 7 γογρο οἱ θλίβοντες ῥγαοπητϊ. 'ΤΗΡΟῪ -- πάντες; 

1014. ῥγὸ ᾿Αριήλ οὐπὶ Μερῃ. εἴ Αἰεχ. βαρεῖ πιΗΣ -- ἰσραὴλ ---Υ΄. 8 

δηΐβ ἐπὶ τὸ ὄρος οἰπΔ ΑἸθχ. [οσὶῖ ἐπὶ ἱερουσαλήμ καὶ ---- 17 ῬδΓΙΘΓ ΟἘΠῚ 
Θοάδθπὶ ςοἄ. ῥγὸ χαὶ τὸ χέρμελ, Ππαρεῖ χαὶ τὸ ὄρος τὸ χέρμελ --- 22 ἴῃ 
ἤπθ οὑπὶ Μεπρη. οἵ Αἰθχ. δάαϊῖ ἰσραὴλ --- χχχ, 6 ἰπ ἔπ δϑά. οὑπὶ 
δοάδμῃ οοά.: εἰς βοήθειαν, ἀλλὰ εἰς αἰσχύνην χαὶ ὄνειδος. « 81’. (οΡ.; 

Βιηΐ νογρα ΕἸ6]4, ΑἸά., (οαά. νι, χπ, 26, 41, 411|. Εδάδθγη μαδϑὲ ϑυτγο- 

ΠΧ. ἴῃ ΠΊΔΓΡΊΠΘ ΟΠΔΓ. πΠιθά., 6 νεῖβ. 5. πΊδ]6 γεραιὰ » --- ΧΧΧΙ, 1αἢ Ροϑῖ 

περιζώσασθε οτπὶ δοάθη), Μαειρη. αἰϊίϑαις δα. σάχχους ---- ΧΙ,, 14. ἴδ ΠῚ 

οαπὶ ΜοΡΗ. οἱ ΑΙοχ. ἴῃ ἤπ δαά.: ηὶ πἴλα πεν τ δ ἵ πᾶ πορπ 
χε εὐετώωβε πδα --- Εἰ σοηΐγα 801Ππ|5 Θδῃ αἴοὶ ϑαηΐ οἰοϑϑοιπδίᾶ : 

ΠΔΡ. 1.) 4 Ροβί λόγον: πχοεῖο πετηδοΥωὼν πνδιᾶδχε, ΟΥ. βθαθοητὶ 

γτοροία; Υ. 10 ρΡοβί φῶς: ΔΝ ΔῪ ἘΠΟΎΟΕΙΝ; {Π|, 12 ἴῃ ἥπο: ΔΎπωΤ 

ποῶὰ δ δυλίωκεϊ πόα; τχῖν, 5. ροβῖ ὠργίσθης : ἐρον πχοεῖο:; 
ΧΥ ἱπ|ο: πεχὲ πχοεῖο χε; ἴαπάοπι γοϊαϊ ὀχογαϊαπιὶ ν. 2: χὲ εἴο 

ΦΉΗ τε ἄποκ. 
Ομ 5ϑοποβ {4π86 ἴῃ μος [ἰργὸ οσοσγτγιιηΐ, αἰΐαθ ποΐαγίο αἰΐαθ ᾿ογγο- 

οἴογί δι ἱπίογργοῖ {τι θιθηάδο βιιπῖ. ΑΌ {Π 0 οαΐπὶ τοροῖὶ ἀθθοηΐ, αυδὸ 

(ἀοϑίἀθγαηῖαγ σὰρ. ΠΙ, ἡ. 9: τὴν δὲ ἁμαρτίαν αὐτῶν οταῖϊϊοηΐδ οοηϊοχτυὶ 
ΟΠΊΠΪΠΟ ΠΘορϑϑαγία ; ἰἴοπὶ ν. 25 ροϑῖ χάλλιστος : ὃν (ποβῖογ Παδογοῖ ους) 

ἀγαπᾶς --- ΕἸ ϑά ΘΠ φΘΠΟΓΙ8 οϑὲ Οπηϊβϑίο νουθογαμπι: τοῦ βοηθοῦ σοὺ Υ΄. τὸ 

ΠᾺΡ. Χν, δἵ δ] ογπι: εἰς ἀμητὸν ἡ ἂν ἡμέρᾳ χληρώση ν. ταΆὶ δ5ῖοαϊ 

οἴϊαπη : ὡς ὕδωρ πολὺ ἔθνη πολλὰ, ὡς ὕδατος, οοα!οταπι ἰαρϑὰ οὔϑϑα 
ν. 13" - Ἐδάοθπ) οαιϑα, τυ ἀγοίϊγοῦ, οἂρ. χχ νυ. ὃ ρῥγδοίουμηἶβϑα βϑαηΐ 

ὡς δίδω, κῶν δίνω 



οὐ τ νὰ 

γαγρα: ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκχείνη,αἴ σαρ. ΧΧΧΙ Κ. 7 δες 4] : καταφθεῖραι τα- 
πεινοὺς : ἰ[6ΠΊ Υ. 14 σ8Ρ. 1[π| οὐ ῥγαθοθάθηβ ἀνθρώπων πορίεοΐα ϑπηΐ: χαὶ 

ἢ δόξα σου ἀπὸ υἱῶν (ΑΙεχ. οἱ γαῖ. τῶν ρτο υἱῶν) ἀνθρώπων. ῬοΙ͂ΓΟ 

ὉΓΓΌΠῚ ΟΠ βϑίοΠ6 85. οδΡ. "ν, Υ. 2": χαὶ ἐντρυφήσει ἐν ἀγαθοῖς ἢ ψυχὴ ὑμῶν, 
ΘΕ Κ. 19": χαὶ οὐχ ἐχλείψει; Π6ς ΟΠ ΠΆΡ. ΕΥ̓, Υ. 3 'ξΓΗΡΟῪ -- πάντας 
Ροϑί ΠΝΕΤ ΘΒ ΒΙΗΥ -- τοὺς ὑποχειρίους : τ] εἴα} ν΄. 4 πυγμαῖς δηΐο τα- 

πεινόν, οἴ γν. 9 χαὶ χειροτονίαν, οἰά6 πη 50ΓΡραῈ δ πἀ!] σα π86 5ϊπΐ, ΔΠΊΡΙρο. 

ΑΡ [:πἴογργεΐθ, 8611 ροίπιβ ΔΡ ΔΡΟργαΡρμΟ σγᾶθοο, “πὸ 1116 τι85 αϑί, 

Αρβαπθ ἀπρίο γορεΐθηδθ β1ηΐ ΟΠ βϑίοποϑ {Π|46,. 4186 θαι ἀθϑιηΐ ἰη 
. 8115. 1οϑΈΡι5. ΤᾺ165 ϑιηΐ: οᾶρ. ν, 24 τὸ λόγιον, σιοα ἀδϑίάθγαπιγ 4πο- 

46 ἴπ Μειηρη.; χχνπι, 7" οἰπὶ οοά. ΑἸοχ. : διὰ τὸ σίκερα, κατεπόθησαν ; 

ΧΧΙ͂Σ, 7: νυχτὸς, οτπὶ Θοάδη,, (ΟπΊρ., ΑἸά., ςοάα. χη, 24. 26, 8118. ϑγγο-: 

Π6χ. δαρεί 510} δϑίεγιβοο. ἸδΊἄθτη νυ. 13: ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ, 4186 

πον πἀἰοοπηί τη ΑΙΘΟχ., ἜΥΤΟ-Ποχ. δἰ σ06..301:; χί, 4 [ἴδε εὔπὶ ΑΙΘχ.: 

πάντα ἃπΐίε τὰ σχολιά, 186 νοχ 5110 οβεὶο ἰεσεραΐιγ ἰη [,ΧΧ. 

Ἐκ δαάδπςοίί5, ργαθίθγπη! βϑίθ. 8115. ΠῚ ΠΟΓΙ5. ΠΊΟΠΊΘΠΙΙ, σΟΠοΙ ΘΠ ΠΠῚ 8ἃΓ- 

ὈΓΓΟΓ, ψογβίοπμθ πη ΘΔῃΙἀσαΠΊ ἰβαίαθ ἃ σοαίο!θι15 ΠΟΧΑΡΙΑΓΙΡτ5. ὈΓΟα 1558, 

εἴ συίάοτη Δ 1185, 71| [ΘΙΠρΡΟΓΙ5 Πιιχι Παια ἰογοθ δα! τ!οΠ65 οἵ δπηαπάδ- 

τἰοπ68 ΒΌίογιηῖ. [Δ ργαθοίριια οβίθ πα !Γ οχ σαδάδαπ) σοηἰογηηαΐθ νογ- 
ΒΙΟΠΟΠῚ ΠΟΒΙΓΩΠῚ ἱπίεγ οἵ σοαϊοθπΊ ΑἸΘΧαπαγίπιιπη, “θη ΘΘΠΙΟΓ ΠΩ ἴγϑη8- 
Ιαϊίοηθπη σοΓΓΘΟ ΟΠ τι5. “ΙΔΠΊρΡ γί τ15 δαἀδιιοΐαπη Ἔχῃ] γα [π᾿ οΟΠίδθ80 αϑ. 

ρα ΟΠΊΠΘ8. 

ΧΧΠΙ. [ογοπγίαθ ΠΟΤῚ ΡιοΙβϑιπηδ [Π ΠΟΒΊΓΙ5 ΓΘ ΓΔΠΙ5. ΒΠρογβηΐ ἔγαρ- 
Γηρηΐα, 6Χ 4Π|Ρ115 ΠΙΠ1] σογί αγαΐ ροΐοϑί, {ιιὺ οἴτι8 γθγβϑίοηἱβ [Π60165 γθοΐθ 

ΑΙ σαγΙ ππθαΐῖ. Ῥόγγο ἰθοίίοπθϑ, 4π|0τ15. 0 δα!τ!οπ6 νυϊρσαΐα αἰ ΠἜΓΓΘ 

ν᾽ οπίαγ, 4115 τΘϑειι5, ἀππαθιιβ νῸ] {ΓΡι18. Θχοθρί5, 5Π| σΟΠΊΠΊΠΠ65. 51ς 

ΠΑΡ. ΧΙ, 2οῦ: πχοεῖο π πόλι, α46 οϑΐ ἰθοῖίο ΠΟΡΓαΙοΙ ἴθχβ, ΠαοίαΓ 
αθοαθθ 1Π ϑ'ύγο- ΠΧ. 81Π6 δϑίθγίϑοο -- ΧΥΠ, 22: ΠΝΟβΒΕ ἩΝΕΎΪΟΤΕ τῷ 
ΑΙΘΧ. οἱ δἰ, ργὸ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν --- ΧΧΧΙΠ, 11: ΕὙΧῸ 434λ00 -Ξ 

λέγοντες, ἴΐα ςοἄ. 88 εἴ ϑγτγο-ῇθχ. 51 δϑίογίβοο, οἵ ϑπηπ6 ἢᾶς ποίδ 

ςοὐά. 22, 36, 811] --- ΙΡΙ46πὶ ν. 8 δὐάπίο: εν ἱερηλαῖδο οὶ πηΐ 3.- 
πχοεΐο ἰθοϊ!οηλΠῚῈ Θος 651 50 αγιπῚ ΠΟΙ] Θοἴογ! {ΠΡ Θπάα νἹἀθίπγ, αΠ6ΠῚ 
ΟΥ̓Δ ΟΠΙ5 50 ᾽ ΘοἴΠη [η΄ ἰΘοΙΟΠ85. οχογαάϊο ἱπαϊρίίαγο ορογίοϊραϊ. ΟΠΊΪ5510 
ἴαπάοσιῃ: τοῦ οὐρανοῦ ρΡοβί πετεινῶν Υ. 10 (ΔΡ. ΙΧ ἃ [ΙΠὈΓαΓΙο αϑί ῥγοίθοϊο 

ταροίοηάδ. 

ΧΧΙΝ. [πη ΕΖθοῃ 6115 Ργορῃθῖα, οὐ ΡΑΓΘ. Πα οχίριια ϑρογοϑί [Π 
ποϑίγα νϑγϑίοηςθ, 5ῖν δα !Πταπηοηΐα 5[ν 6 ΟΠΊ 581 0Π68 ΓΟΒΡΙΟ 5, ΡΙΌΓα 8ππηΐ πο- 

ἰαπάδ. Ῥγίπηα θΠΙΠΊ θππΐ: νἱ, 9: τῇ ἀποστάσῃη ροϑί τῇ ἐχπορνευούσῃ, αποά 
μαροίαγ φαοαῖια Ιη ΟΟΠΊΡ., οοά, ΑἸοχ., 23, 26, 306, 4118, οἴ 5110 δϑίθγίϑοο [ἢ 

Ὁ «2 



“ὦ ΠΩ τὸ 

οοὐά. 87, 88 οἵ ϑγγο-Ποχ. -- δἰ άθιη : ΕΧῊ ΝΕΎΦΒΗΥΕ ΤΉΡΟΥ, ας 
ἴῃ (οπΊρ., ΑΙά., οοἠά. ΑΙοχ., ΧΙ, 22, 23, δ|1|5, οἵ 5} δϑίογίβεο ἂς ἰδυΐ 
(ἰβογοραηῖία ἴῃ οοα 4. 87, 88 οἵ ϑυγο-ποχ. ἰἴὰ ἰΙαριπίαγ: περὶ τῶν χαχιῶν 
ὧν ἐποίησαν ---- δ} ν΄. 13 Ροβίῖ ὑψηλὸν τιπὰ οἴη} ΟοΙΏρ., ΑΙά., οοὐά, ΑἸοχ., 
22, 36, 4118, οἵ 50 δϑίογίβοο οοδά. 87, 88 εἵ ϑυγο-ῃθχ. δαάϊ: καὶ ἐν. 

πάσαις χορυφαῖς τῶν ὀρέων ---- χνπι, 30ἡ ἱηϊτἰο: διὰ τοῦτο-ε- ΟοΙηρ.; οοαά. ΑἸαχ., 
22, 23, 206, 41], οἵ 50 δϑίογιβοο οοά. 87, 88 εἴ ϑυγο-βχ. -- χιχ, ι΄: σὺ 

υἱὲ ἀνθρώπου, ἰηγῖο ΠοΌγαθο, ἰοριταγ σαοσας ἴῃ Μεπρ., ΑΙοχ. οἵ ϑγγο- 

ΠΟΧ. 8[Π6 δϑίθγίϑοο ---- ΧΧΙ, 9 ροβί λησταὶ «44. Ἦσαν οαπι. (οπΊρ., ἍΙΑ., 

οοὐά. ΑΙΘΧ., 22, 23, 20, 4115, οἵ 58} αϑίθγίβοο οοά. 87 οἵ ϑύγο-Πθχ. --- χχιχ,. 

190 Ροϑῖ Αἰγύπτου δααίξ. : ΝΡ ΟΕΙΟ ἐπε 9ο0Ππ ΟΝ ΚΗΛΛΕ, Ργὸ ἀυΐθιι5 

ΟοιρΡ., ΑΙά., ςοαά. ΑΙδχ., χιι (οτιπὶ δϑἴθγ.), 22, 22, 26, 411} εἵ ϑυγο-Πδχ. 

Ιεριηῖ: χαὶ λήψεται τὸ πλῆθος αὐτῆς --- ΧΧΧΠΙ, 20 ἰΠ πα: λέγει χύριος -- 

ΜεπΊΡΗ. εἴ ΑΙοχ. ---ν. 31 ροβῖ ἣ καρδία αὐτῶν δάά. πορεύεται -- (ΟΙΡ., 
οοὐά. 22, 23, 326, 4111, εἴ δι δβίογιβοο οοαά. 87, 88 εἴ ϑύσγο-παχ. -- ὑ 

ΧΧΧΥΙ, 18 ἰὴ ἤπε: περὶ τοῦ αἵματος οὗ ἐξέχεαν ἐπὶ τὴν γῆν, Καὶ ἐν τοῖς 

εἰδώλοις αὐτῶν ἐμίαναν αὐτὴν -- ςοὐά. 87, 88 εἴ ϑγτο-τ-ῃοχ. 50 αϑίεγίβοο, 
ἃς 51Π6 ἀϑίεγ, οἵ οἵιπὶ [ἰθΥἹ αἀἰβογεραηίία οοαά. ΑἸοχ., 42, 62, πθὸ ΠΟ 22, 

23, 36 Δ|1|486 -- νεῖ. 23" ροβῖ κύριος δαά.: λέγει ἀδωναὶ κύριος -- ΑἸά., 
ςοὐά, ΑΙΕχ., 22, 23, 26, 4111, οἵ 810 αϑίογίβοο οοαά. χιι, 87, 88 εἴ ϑυτο- 

ὮΘΧ. -- ΧΙ,, 2: εἐπλλὰᾶ ΕἸ ΑΔΎῪ -- ἐχεῖ, ὰ σιοσιθ Αἰά., οοἀά. 29, 

23, 36, 4111, εἴ 5110 ἀβίεγιβεοο ἽἿοαᾷ. χη, 87 οἵ ϑύυσγο-Παχ. --- ἰδίάθτη Υυ. 3 ; 

Ροβί μέτρον δάάϊ: ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ -- ςοἀά. ΑΙΘχ.; 22, 23, 51, 62, 87], : 

Εἴ ΒΡ δβίογίϑοο οοὐά. 87, 8δ εἵ ϑυτγο-ῃοχ. ---ν᾿. 30 ἀθογαῖ ἴῃ ΕΧΧ, αὐ 

ΗΙΘγοπυΠγι18 ἰοϑίαϊαγ: « ΠΙῸᾺ δπΐοπη αποά τπχία Ηδργαίϊσαπη Ροϑαϊπηαθ: 
Εἰ νοϑιβιίιηι, δῖν8 πρόπυλον, ἱπ οἰγομί ΡῸ σΎγΗηι, ἰοησιἐμαϊηῖ νῖ- 

δἸμ φμίηψιο οἱ δί!ογιηι, οἱ ἰα μα Ἰ)ιὶ5 ΡΟ φμΐηφιθ οδίίος, ἴῃ ΕΙΧΧ πο 

Βαροΐυγ ». Νοβίεσ. διϊοπι γοϊποῖ ἀπὰ απ ΑἸά., οοὐά. ΑἸοχ., χα, 26, 42, 

49, 168, 41{|5; πος ποη οοὐά. 87, 88 οἵ ϑυγο-μοχ., χαὶ παυα ἱπίθογαπη 

γογϑίσ πὴ, 864 σιδοάδῃη ἴαπίμππι γαγρα (αἰΐογ. χύχλῳ,, οἵ αἰξ. πήχεων 

ποΐδηϊ δϑίθγίϑοο --- συν. 38-30. αἰΐϊὰ ποβῖογ παροῖ χαδᾶθ πηθιηογαῖ οΟαἶοο8 
ἰΙοριιηΐ οὐπὶ Ὑ6] 81Πη68 δϑίογίιβοο, Ζιδθασς [16ΠῈ ἀρογαηΐ ἃ ἃ ΧΧ, ὺξ ἰδὰ- 
ἀδίιι5 ΗἸΘΓΟΠΥΠΊι5 σοπἢτγπηδῖ ἢ « Ηος οηἰπὶ χιοα αἰχίπγιβ : Ζδὲ ἰαναδιιηὶ 
πμοϊοσαιείμηι, οἱ ἴῃ νοοδμίο ρογίαθ ἀπαθ πιθηδαθ πἷπο; οἵ ταγϑασα : ἢ 

ἱηιγιοἰίμιγ 5 ΡΟ Θας Πποίοσαιιδίιηι οἱ ργὸ ρεοσαίο, ἴῃ ΤΙ ΧΧ ποῆ Βαθοῖαγ, 

564. ἰῃ Ρἰογίβαας οοαϊοίθιι5 ἀθ Ὑποοάοιϊίοης δα αϊτιπὶ οϑὶ » τς χα, α ἴῃ 
βπο: πλάτος τῆς σχηνῆς τε ςο. 87, 88 οἵ ϑγτο-Ποχ. 80 ϑίδγίβοο τος 

ν. 4 Ροβί καὶ εἶπε δἀά. πδϊ -- πρὸς μέ. [ἴδπὶ Οοπιρ., οοὐά. ΑἸοχ., χα, 93, 

23, 26, 4111, οἵ δὰ δϑίθγίδοο οοδὰ. 87 οἱ ϑυγο-ποχ. --- ἰδἰᾳ., τ δηῖς ὡς 
; 
ἡ 
; 
' 
ἶ 

. νι 



ΡΥ ΡΥ Θ΄ ς ΜΝ ἵν ἐν» ον, ͵ » 
ΣΥΝ ἌΡ ον τ ψινν ψο ΥΤΓΤ 

“Στ 

πρὸς θάλασσαν οἵἴπὶ οοαά, χῃ, 23, 306, 4118, οἵ 8110 αϑβίογίϑοο ςοάά, 87, 
᾿88 ἂς ϑυτγο-Ποχ, δα. εἸΤΈΦΙΗ -- χιν!, 6 ροβί μόσχον 866. : υἱὸν βουχο- 

λίου -- ΑἸά., οοὐά, ΑΙΕΧ,., χα, 22, 23, 30, 411], οἵ 5.0 δϑίογίϑοο ϑύυγο- 6 Χ,, 

ςοὐά. 87, 88 ἰοσιιηΐ ῥδγΓοΓ 5110 δϑίογίϑοο βοὸς υἱὸν βουχολίου. 

Ῥγδοίογ πᾶς δὐααϊϊαηγοπία Ρ] ΓΙΡιι5. σα ΟΠ Ρι15. σοπηπγηΐα, ἄτιο 818 
Ποβίογ Παροῖ, σιδθ [ἢ γο 15 ἀδϑηΐ; 50 Ποῖ: ΧΧΧΥΙ, 22, ροβῖ : ἐν μέσῳ 

αὐτῶν «αἀάϊπιγ: ἐηδχοορ τ Ν εβο λ΄ ΔΎ ΤΕΥ Ν Ν ΔΡΚΟΥΎ διλλ 
πτρᾶδειρε πτᾶσολα; εἴ ν. 27 ροβί ποιήσω: ΝΗ ΤῊ ἾΘΕ ΕΤΈΡΕ πεΐο τε 
εἶρε κοῦ ἩΝΕΎΓΘΗΡΕ ἈΔΆΛΕρΙ τ, α86 Αἰ πιπ6. τις ἰΓαΠ5ΠΊ  ΓαΓηΐ. 

Οποδα ΟΠ βϑίοπθβ γογϑίο ϑϑῃ! ἴσα ἰογα 1Π ΟΠΊΠΙΡιι5 σοποογάδΐ ΟἸ1ΠῚ 

τοχίι γοοθρίο. ΕΧΟΙΡΙπΓ ἴδηι : ΧΧΙ, 35. Δ [η|1{|ο: χαὶ ἐρεῖς πρὸς 
τὴν γῆν τοῦ Ἰσραήλ, 4114Π0Ὲ ΟΠ 55’ ΟΠ6ΠῚ ἃ [{ὈΓΔΓΙ ΟσΌΪΟΓιΠῚ ἰαρϑα το- 

ῬΕΐθπα8Π) 6556, ουἹἀθηΐογ οο ΠΤ ΡῚΓΠΓ οΧχ 4110 ργαθοθάθηίϊ ᾿Ισραήλ --- Ι46γ 

ἴεγπηθ αἀἰσθηάτιπ) (6 ἢΐ5, 486 ἀοϑίἀθγαηΐιγ νυν. 7᾽ -8" σαρ. Χχιν: οὐχ ἐχ- 
χέχυχα αὐτὸ ἐπὶ τὴν γὴν τοῦ καλύψαι ἐπ᾿ αὐτὸ γῆν, ὃ τοῦ ἀναβῆναι θυμὸν 

εἰς ἐχδίχησιν ἐχδικηθῆναι: δέδωχα τὸ αἷμα αὐτῆς ἐπὶ λεωπετρίαν. Νοία- 

ΓΒ ΘΠΪπΠῚ εχ λεωπετρίαν γ. 7, 4ιοά νογίϊ, ἰγϑηβι] 1 84 αἰΐογαμη ν. 8, 

οἵ 5ῖς ςεΐεγσα οἵηϊϑιΐ ---- Εϑ6 ΠῚ οϑί οδιιϑ ΟΠΊ ΒϑίΟη8. ν. 100 ΠδρΡ. ΧΧΙΧ: 

χαὶ προνομεύσει τὴν προνομὴν αὐτῆς --- ἸίαγιΠΊῚ ΟϑοΙΔηΐ186. [ΠὈΓΔΓΙΪ {γ- 

Ραξηάα δϑΐ οπηβϑίο σαρ. Χχχυῖ, ν. 25": καὶ ἀπὸ πάντων τῶν εἰδώλων ὑμῶν ; 
οἵ αἰΐεαγσα ἰῃ ἢπε υ. β6χιθηί5: καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν σαρχίνην; πος ΠΟοη 

4114: χαὶ ποιήσητε ἴπ ἤπε γν. 27 --- ΟΡ δαπαβπΊ Γϑίϊοπθπ ΟΠΊ558 [1558 

Ροϑίγοσηα γεγρα Υ. 2 Ἷδρ. χίνι : καὶ ἰδοὺ τὸ ὕδωρ χατεφέρετο ἀπὸ τοῦ 
χλίτους τοῦ δεξιοῦ δββόγογο ποῇ ἀπρΡιΐο. 

ῬΟΓΓΟ β6αμθηΐοβ ΟΠΊ 551 0Πη68, ΟἸΠῚ οἵ 1η ψαγϑίοπθ ΜοιηρηΠ}1οα ἄδρτγε- 
Πεηάδπέμγ, Ὁ ΔΡΟΡΓΆΡΠΟ ργϑθοο γαραίθηδβ ἀγΌ!γογ. Ηδα ϑπηΐ: χι,, 7) -δ: 
χαὶ τὸ θεὲ τὸ δεύτερον τϑ4πι6 84 ἤποπ ν. 8; χιμ, 7) -8 : τῶν ἐξεδρῶν τῶν 
πρὸς βοῤῥᾶν ------ τὸ πᾶν πηχῶν ἑχατόν. ΑἰΐαΠπΊθη 60 πο ποβῖογ Πβρ] ραΐ 
ποήηαε ν. 9: χαὶ αἱ θύραι τῶν ἐξεδρῶν τούτων, σοπίΐςεγεα [ἰςοΐ, τῶν ἐξε- 
δρῶν ν. 7, τερϑηταπη ν. 9, οδιϑαπὶ Πτιΐτ18 ΟΠΊ 55:0 Π15. [αἴ886. 

ἘρΙΠ]α 1πΠ ποϑίγα οαϊ!οηθ πορίθοΐα, τοροΐθπηα ο85888 80 Δρορῦαρῃο 
βίαθοο, 6ΟΧ 4110 ἴρ88 Ἵοηίβοΐϊα Πα, ν6] ροίίπι5 4 ἱπίθγργείς δ] βχδπαάγίηο, 

ΟΧ 60 ΡοΟΓ55: ΠΊΠῚ ΘΓ ΙΓ, σπαοά ἰΠ ϑυγο- ΠΟΧΑΡΙ ΓΙ οδάθηη ορβϑίο ποίΐβη- 

ἴΓ, Τα]α ϑππί: Χχι, 4: ἀνθ᾽ ὧν ἐξολοθρεύσω ἐκ σοῦ ἄδιχον χαὶ ἄνομον. 
Ηδος ἀε5ἰἀογαπίαγ σαοαας ἰη οοὐἀά. ΑἸΟΧ. 8|1|5686 ---- ΘῈ Ο6]ο ρδγίϊεγ 
Ἰορσύππιγ ἰη ϑυγο-μοχ.: χι,, 43": ἀπὸ τοῦ ὑετοῦ χαὶ ἀπὸ τῆς ξηρασίας ; οἱ 48": 
τοῦ θυρώμιατος πηχῶν δεχατεσσάρων, χαὶ ἐπωμίδες τῆς θύρας τοῦ αἰλὰμ. --- 

Πτ6Π| χι., 23": ἔνθεν χαὶ πηχῶν ἑπτὰ ἔνθεν, αι86 ἀδϑιηΐ οἰαπιὶ ἴῃ Μοη- 
Ρῃίτςο; οἵ ἰαηάοπλ γν. 15: τὸ μῆχος ῥροβί ἑχατὸν. 



τ νον 

Ῥδγρθηβὶ8 ἰβίταγ ΟΠ. 5518, ϑῖνο βογίρίογιιηγ ΠΘρ ἢ σΘπτα βῖνθ ἈΡΟΡΓΆΡΗΪ 

Βταθοὶ οαιιθα ΟΓ5, αἴχιο οχίσιβ Δα απ 18 ἴῃ ΕΖΘΟΠ 6118. ΨΘΓΒΙΟΠΘ 
ΘΔΗΙ σα Δα πη 15518, ΘΟ] ]αἴίβαιιθ οὐιΠῈ 115, Πὰ6 ΠΌΠΊΘΓΟ ἰοησα ΡΙΌΓα γορο- 

ΓΙΠΠΓΙΓ ἴΠ ΡΟ] ΟΓΙΌτι5. σοα ΠΟΙ Ρτ15 σγάθοῖβ, Ῥγαθβογί πὶ ΑἸοχαπαάγίηο ἃο ἀΠΟΕ8 

(ἸΠ βίαη!5, αἴχιι δα! οτ15 (ΟΠρ θη] οἱ ΑἸάΐπα, πος ποη ὅυτγο-μο- 
ΧΑΡΙαγί, πιογῖῖο 1πΠέογΓΙ ῬΌβ86 ἈΓΌΙΓΟΓ, οἰ Π5646 ΠῚ ὙΟΓΒΙΟΠ 8 ἱπίογργοίοτη Π6- 

ΧΑΡΙ ΓΙ οτ15. γ  Π}1Π|0 115 Δα ΠΟ ΠῚ ΡῬΆΓΟΘ Τ51ΠῚ, ΟΠΊΠΙα ΓΟΒΡΙ 5886, σ86 

π᾿ ΒΈΡΓΑ ΠΊΘΠΊΟΓΑΙΙΒ [Ο5Ε 0115 ἃ σογγθοΐογιιι5 δ αἸτα 6586 νἱἀθητγ. [π᾿ πος 

ΘηΪΠῚ ιοα ΔΠ|1τ| ταηΐιιπιὶ ἀαἀπηαΐ, χὰ 1Π 4115 ἀϑίθγίϑοο ποία, σ186- 
(4ΠΔ γεγο πορ!ραῖ, χα πη {{Π|5 510 ΟΡΘ]ο Ἰοριιπίιγ, βιβρίοϊο ἱποϑῖ, γοὸ- 
[ππτθῃ {Ππ4. ὃχ αὸ δάἀογηαΐῖα δὲ ΕΖΘΟ 6115. νΌγϑίο, ΠῸη ἰοησθ 80 60 
ΑἸ Πογγο, χαρά Δα ΠΙΡ πη οϑὲ ἴῃ Ῥγονθγθίογιπὶ {γαπϑαἴίοπθ. Αἰΐαπηθπ ΠῸ 
4|5 Ραΐοῖ οἵ Πᾶης νΘΥΒΙ ΟΠ 6 ΠῚ 6 ΠΟΓΓΘΟΙΟΓΙΙΠῚ ΠΊΔΠΙ 115 ἱΠῚ ΠῚ ΠΠΘΠῚ ΟΥ̓ 51558, 

ΡΓΟΠΙΡΘηΐ {γαρτηθηΐα οοαϊοῖὶβ ἢ. ἃ Αἀπρμο Ετγπιαη οαϊῖα, παογιπὶ γὰ- 
ΓΙα5 ἰθοῖΟΠ68. σΔΡΡ. ΧΧΙ, 14-17; ΧΧΥΙΙ, 1-10, οἷ τοχίαπη σᾶΡ. ΧΧΥ͂Ι, 16-23 

αἴτια! πηι5. Εχ δα! τη ητ5. ΘηΪπη, 88 ἴῃ ΠΊΘΠΊΟΓΑΙ5. γα ΠΊΘ ΠΤ5. ΔΘΟΘ 

80 [ἴῃ ΨΘΓΒΙΟΠΘ ἰπίθγιογίβ Αθρυρῖ ἀδργοποπηατππίαγ, ἴπγ οΟΙ Πἰρῖταγ, απ88- 
δι οαΠΠΟη5. ϑϑῃϊ σα ἜΧοΠΊρ αγία πιχία ΝΜΘΠΊΡΙΙο τ γογϑίοπθπη δα- 

ἀδοΐογ ἔπ|5588. σογγιρία. Ηος [αοίππη, ΙΔ ΠΔ ἴῃ [τὸ ἸΟὶ Ῥαγιΐοῦ ποΐδιαπη, 
ον! ἀθηΐογ ργοραῖ, παι οπηηθ8 οοαΐοοβ νουβίοη!β ποβίγαθ γο ἰΖαα5. ΘΧῃῖ- 
Ὀοηΐθβ ΡΑγΙ δποίϊογιίαϊθ σαιάογο, οἵ δθῆθ 6888 Ῥγοραπάοβ: ΟἿΠῚ σγᾶνα 

ΔΙ] ΠΟ 511 πίογ {Π|᾿ὸς αἰἰβογ ΠΊθη, πηα!ασιιθ ἃ αυιβάαπι Δα πη 1, πᾶ 
ἴῃ 4115 ῬΓΟΓΘΙΙ5. ἀοϑι ἀογοπίαγ. 

ΧΧΝ, Ῥδηῖ6 115. ναγϑίοπαπ) ϑδῃϊοαπὶ οχ Τ ποοἀοιίοπίβ δαϊτίοπα Ργοςο- 

ἄδγθ, ΘαπΊ]ι6 οἰπΔ οοάϊος Ναϊίσαπο π᾿ ΟΠ θι15 ἔογπηα σοηνοηῖγθ, ουϊάθη- 

{55 Πηπ1ΠῈ οϑῖ. Εἶὰ Θηΐηγ ἴῃ Ζαϊθιι ἂρ πος σοἰθγὶ πη8. {Π4 αἀἰβοθάϊε νοὶ δὰ 
Ραιοαβ βαυ!οπὶ ἰθοϊίοπθ5 αἰ γοῦθαβ γοίθγιηταγ, νοὶ σαδοάδπι ααΐ δααϊτα 

δϊ ΟΠΊΪ588 ΓΟΒΡΙΟπιηῖ. Αα 1Π|Ππ48 ῥγοίδοϊο ρογίποηῖ: νὰ, 11: ΔΎ περ- 
οὐκ ΔΎΤδκΚοΟ ἄνω ΔΎτδΑδοι, 8ῖς. οἵϊαπη Μορῃ. αϊ. δαΐοπη: 
χαὶ ἀπώλετο, χαὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐδόθη --- Ἰδίἀοτ γ. 14: τεξογοϊδ 

ἊΝ ΤΆΛΝ ΤΕΡΟ, ρῥῖὸ χυίρι Ναῖ. μαδοῖ: ἣ τιμὴ χαὶ ἣ βασιλεία -- ῬΌΓΓΟ 

ΙΧ, 16 ϑ8ῃϊ4. ΠΝΟΥΤΕ ἰοοὸ ὁ θεὸς ἡμῶν, ουϊὰ8 σοπογὶβ ϑαπΐ οἷ αἰΐα -- 
Ργαθοίριια γογο δαἀάϊϊαπηθηῖα, πᾶ ἴῃ ποβϑῖγα γθγϑίοπο ὑγὰθ οοᾷ. γαῖ. 

Δαπλ πῖαγ, δα παθο γοάποὶ ροβϑαηῦ: νπ, Ὁ Ργαθηγτπῖαγ νοῦθα: ἄνοκ 
ἌΔΝΙΗΣΔ ΔΙΝΔΎ δὴ ΟὙδοόρᾶοις ΤΠ ἸΤΕΎΘΘΗ, αυδο αἰϊαπάθ, οἵ Ργοδαδὶ- 
ΠΡ οχ ν. 13, πὰς τγαηβίαῖα ἔπογο, αὐ ἰθοῖῖο ἰπαγρῖοα οαρὰϊ δαθογοῖ --- 

ΕἸἰιβάθπι ροπογὶβ νἱάθίαγ. σοποϊυβίο ργαθίαϊαθ Ιθοῖοπὶβ ἴῃ ἣπὸ ζΥ. τϑ: 
Τ ΤΕρΡΕΪΝ ΔΎ ἔνᾶι ΟΝ τἄφορδοῖο εἴπκοτκ --- οῦτοὸ ν. 1, Ροβὲ ἐλάλει 
οαΠῚ οοα. 87, οἵ 8110 ἀαβίογίϑοο ϑύυγο-ποχ,, οχ ϑοριπαρίπῖα δαἀαϊταγ: πε Ν ΔῪ 



πε -- θεωρῶν ἥμην --- Εχ οοὐοπῚ ἰοηΐο γοροίοπαα βηΐ ααθ ἰΘρτΠΠΙΓ ροϑί ἣ 

ἰσχὺς αὐτοῦ “ΔΡ. νΠ|, ΚΥ. 24: ΔΎΩ φρδὶ οὴ τευ σδόλα ἂν -- καὶ οὐχ ἐν τῇ 
ἰσχύϊ αὐτοῦ, χιδ6 ἰΐϊα Πα απίιγ οχ ΓΧΧ ἰη Οοπρ., Α]ά., οοαά, ΑἸοχ., 23,39 

4115, οἵ οαπὶ ἰονἱ ἀἰβογοραηῖα ἴῃ σοα. χα οἱ 22 --- ῬΑΓΙ γαίϊίοπθ οΔΡ. ΙΧ, 
γ. 14 δὐἀαϊία ϑιηῖ : ΠΕΝΝΟΥΤΕ εορᾶϊὶ χὴν πτενκᾶκιῖδ--οοὐα, 34,36: 
ὁ θεὸς ἡμῶν ἐπὶ τὴν χαχίαν ἡμῶν, οἵ ἀρϑαια εἱΐ. ἡμῶν Οομρ., Αἰα., 

ΘΟ. ΑἸοχ., χα, 22, 39; 8111; οοἄ. 23, ϑυγο-αχ. εἵἱ Μ. ἰδρυηΐ ἐπὶ τῶν 

χαχῶν --- ΘΙΠΉΠΙΪΘΓ γ. 19 Ροβϑῖ: πρόσχες χύριε δ44.: ἄρίο ΕἸΓΒΗΗΤΚ -- 
ποίησον σοἄ. 23 511 ἀϑίεγίβοο, εἴ δἰπ6 αϑίθσγίβοο (οιηρ., Α]ά., οοαά. ΑἸοχ., 

22, 33, 81] --- ἸΠΘΌΡΟΓ Υ. 20 πη ἤπε: ΤΕ ΠΆΝΟΥ ΤΕ -- τοῦ θεοῦ μου. 

ϑίς (δηρ.; ΑἸά., ςοαἀά4. ΑΙΕΧ., 22, 232 οἵ Μερῃ. ; ϑύτγο-βεχ. τοῦ θεοῦ 

ἡμῶν --- Ταπάεπι ροϑί τῆς ἑβδομάδος ν. 27 δαά!τΠοΠαπὶ Παροῖ, αα8 οἘ1ΠῚ 

εν: αἰβογορϑηΐα σΟΠΊΠΊΠη15 αεϑὲ ΑἸά., σοασά. Ναΐ., [ποῖ πη πγᾶγρ., Αἰθχ., χῇ; 

00 δὲ 2|1|5. (εἴτ: ΕἸ6Ια. δά ἢ- 1.). 

Ῥδα 5Πηΐ ΟΠ 55 ΟΠ 65 ῬΓΘΥΙΟΓΘΒ; δἰΐθγα ΟαΡ. ΠΙ, Υ. 60, 40 δηΐβ πάντα 
ΟΠ ΕΠ αΓ χαι. Ηδος ραγίίσα Παρεῖαγ χα!άθηη 1η Ναΐ., οοἄ. 87, οἵ σαΠῈ 

ϑίθγίβοο ἴπ ϑυγο-Πχ., 564 γθβργοβθαίαγ ἃ (οΠΊρ., ΑἸά., οοα 1. ΑἸοχ., χα, 23, 

26, 33, αἰ Πἰ54π6. ΑἸΐεγα οπηβ810 σᾶρ. 1χ, Ὁ. 27": καὶ δυναμώσει διαθήχην 
πολλοῖς, εἴ μία ροβί ἑβδομὰς, Ὀγαγίο Ροΐϊπι5. οϑὲ {ΠΡ Θπάδ. 

ΧΧΥΙ. [ἴῃ ἀποάθδοϊπ) Ργορπαδίδγιπ) ἔγαριηθηΐ5 σΠπϑο 8 ΠῚ ΟσΟΌΓΓΙΙηΐ, 6Χ 

4αῖθυ5 ἄγρα! ροΐαϑί, 58} 1:10 8ΠῈ νΕΓΒΙ ΟΠ πῇ Γπχία ἀγοοίυριιπη ΠΘΌΓΑΘΙΙΠῚ 81- 

4αδηάο ἢιῖ586 ἐπηοπάδίδηγ. Ηδυα 8|1{8Ὶ 6 ΠΙΠῚ ΘΧρ!σαγὶ χαθαπηΐ ἱπίεγργείδίο- 
ΠΕ5 ΡΓΟΓΒΙΙ5 51ΠΡΈ]ΔΓΘΒ; ΌΪ 6Χ. σΓ. 5686 χ, 8: ΝΏΗΎε Ἀπ  Ί ΠΌΝΟ, ατιδ6 

ἀσπη Δρργίπηθ σοποογάδί οὐΠῈ ΠΕΡΓαΘΟ ΥἹΝ ΓΞ, αἰ Π γί ργοίεοίο ἃ ἃ ΧΧ 

βωμοὶ ὧν --- 81. οἴίαπ) ΜίοΠΘδα Π, 1: ΟὟΟΙ -- ΠΕΡΓ. "7, “ιδηη ἰεςίο- 

ΠΕΠῚ Γαι ππσγιηΐ σπαοηιθ Αα|118ἃ οἵ ΘΥΠΊΠΊΘΟΠΙΒ:; ϑορίπαριηΐα δαΐθπη γοῦ- 

ἰεγαπέ: ἐγένοντο ---Π|, 4: ΤΟΤΕ -- ἸΝ ; ΑἸΘΧΘΠαΓΙΠηΙ γεγο: οὕτως ---τν, 6: 

ΔΎΟ ΤΕΝ Ἡ ΔΎΛΛΟΚΘΟ ΠΊΔΡΙ5 ΠΟΠΥΘΠΪΐ ΟΠΠῚ ΠΟΡΓ. ἸΠΡΠ ὙΝῚ 7), οἵ σΕΠῚ 

ψαϊς. [αΐἴ.: οἱ ψιαηι αἰἼιχογαμι, ααδπλ οὑπὶ ΓΧΧ: χαὶ οὺς ἀπωσάμην 
--- Ῥοῖτγο. Αβραΐδα ν. 1.2: Ἀπδίλδοο -- Ποργ. ὋΨ, εἵ Ασχι. λαοῦ μου, 

ΟΠ ϑΘηΙΟΓο8 νογίίβϑοηϊ : λαῶν ---Ἰίεπι ν. 18: ΤΠ ΤεΤκ λᾶδυν χπ 

σοποογάαί οἰπὶ ΠΕΡΓ.: Ἢ ΠΥ ΝΡῚ.) οἵ οὐτῇ Ασα. οἱ ΤΠΘοά.: χαὶ 
οὐχ ἔσται χαταλελειμμένος, ποη δἰΐοπι οαπὶ ΓΧΧ΄.... πυροφόρος, δῖ 

πυρφόρος ---- ΘΙΠΉΠΠΟΓ Ιοπδς τι, 3: δίῳ ΕΒΟΔ -- Περγ. ᾿ῃνηῦ ; ΠΧΧ 

αὐΐοπη χραυγῆς μου --- ΙΡΙ4οπ ν. 7: εκπιδεῖνε εορδὶ -- ὄν], οἵ Ναϊρ. 

αἴ, : σεδίοναρίο; ϑορίαασίηΐα Παροηΐ; ἀναβήτω --- ΑΡ5801 π, 5, ΡΓΙΠΊΠΠῚ 

5:{ςπππ|: πώᾶχε..... ΕβΟΔΦΝ ΚΗΛΛΕ Ποϑίογ ἰθρῖΐ οἴΠῈῚ Ἀγοποίγρο, ΓΧΧ 

ναςαΐ, [ἴσοΐ ψιδοάδπ) οἰτι5ά6Π0 ΘΧΟΠΊΡΙ γα {{Π1π|Ὲ Παροδηί --- Ῥοῖγοὸ Ζαᾶ- 

ΟΠΑΓΙΑΘ ΙΧ, 12: ΠΕΤΟΟΝΘ, ΠΠ1Ὲ ΘΕΔΠΙΟ -- ΠΕΡΓ. ΠΊΡΙΙ Ὁ ΝΣ 7. ΘΘΠΙΟΓΟΒ 

᾿ν» ω 

ἍΜ: ͵ 

ΝΥ ον του νῶν.» . κι ες "Δ. ς 



δέσμιοι τῆς συναγωγῆς --- ῬοϑίΓαΠΊΟ ΧΠ, 1 ἀΠΡΙΟΧ μαροῖατὺ, δ νογίουπηΐ: 

νογβίο; αἰΐογα  πόὶ ὐὰ πνἴλα ΕΤΟΥΝ ΔΟΎΩΝ βκλλλοῦ ον ἄζθπε πῊΐ 
ΝΑΔΎΕΪΆ ρῥτγοοραϊὶ οχ ΧΧ: ἔσται πᾶς τόπος διανοιγόμενος τῷ οἴκῳ 
Δαυὶδ; αἰΐογα: ΘΕ ΔΟΎΩΝ ΠΟΥΠΥΤΉ (5:9) Ἀἀπηΐ π ΑΔ ΎΕΙΆ ἀρ Βο- 
Ὀγᾶθο ἀογίναϊα οδῖ : ὋΣ} ΠΣ ΠΙΒ} ὙΡῸ ΠῊΠῚ. 

ΧΧΥῚΙ͂.. Εχ παουαὸ αἰοτῖϑ ον 4οπίοι, ῃΪ ΦΆΙΙογ, ΠΟΙ Πρ ταΓ, γοΓβί ΠΟ ΠῚ 

ΘΠ ἀϊσαπη χιοαα Δ] τ1ο8 58] 16 πὶ ΠΌΤΟΝ. ἃ σΟαίοΙΡιι5. ἀπίθογί θη αηἷἶβθ 6886 

σοηϊδοΐαπη, [ἰσοὲ ἴῃ Πα 548 Π| ΘΟΓΙΠΊ 6 ΠῚ [ΠΓΟΓΙΙΠῚ τα ΠΈΒΟΓΙρΕΪ5. Βαυά 
ἀοϑίπί Ἡθχδρίογιπὶ νοβίϊρα. Οποά αυίάθ [πιο] ηΐθγ οβίθπαϊξ, θος δϑίαπη 
ΒΌΡΟΓίΟΥΙΒ ΑΘΡΎΡΙ ϑ6γίτι15. ΟΠΊΠΙΠΟ ΓΘΟΘηΒΙΟΠΘΠῚ 58. ΠΠΡγογιπὶ ΠΑΡ ΪΒ5856 : 
πᾶς. δἴϑί ἘΠίνογβα 8. ΠῸΠ θυ ϑογῖ, ἘΠῚ οοηϑίαϊ Ῥγδοβϑογ πη οχ τγοοοπιογὶ 
σοαϊοο [{πιγρίοο Χοῖχ, οτἴπ8 ΙΟΌΪ ἱγαστηθπία ἂν 1Ππ|8 ἱπῆτπιχι ἱπηπυαπία 

ΠΊΘΠΒΟΓΙΠΐ, ἀ(ο ΟἰπΙΒ46ΠῚ ἴαπη8Π π᾿ Ρ]οΓίβαιθ ΕΓΒ οχίϑίοπία ἀπ αὶ πὸ- 

4α. {{ππ|πὶ ναγο πᾶθο γθοθηϑίο ἩΘϑυΌΠΪ 511, σαθπὶ ΑἸοχαπαγία οἱ Ἀ6- 
δΥρΡίαβ Ιαπάδηΐ διοΐογοιη, αὖ τοίογί ἩΙΘγοηντηιβ, ἱπαάϊσθηΐ υἱγὶ ἀοοτί. 

ΧΧΥΙΠ. (ορίςαγιιπι νογβι ΟΠιΠῚ 6115 ἔγαρτηθη5 ἴπ Πποϑβίγο ῥγίπηο νοὶ. 
(Ρ. νι-χι) γθοθηβ 15, παθο δἀάθπάα νϑηϊππί: [ἢ Βαβηγαγίοα ἀϊα]θοῖο: Εχο- 

αἱ "ἢ 

14-20. Πν 1-10; ΑΡά. γν. 16-2:1:; 

1-Π, 19. ΙΥ7) 2-25. Υ, 22-Υ., 4; ΕἸ ςΟἸΪ. ΧΙ, 14-Χχπι. 6 4); [66]151, 

Ιοη. 1, 5-16. π, 1-7. τπ, 5-8 ; ΜΙςΗ. 

πι, 5-8.. ν, 8-11; ΝΗ. Πι|,11-14; Ηδθας. 1, 4-7. 1) 2-5. 7-171} ΖδΟΠ.1, 1-4. 

ΙΝ, 6-14. ν᾽, 1-4. ΥἹ, 1-15. ὙἹ, 
ΙΪΏ ΜειρὨμίςα ἀϊαϊθοΐο : 

ΕΘΗ τ τἴ6. δες ἢ, ΞΟ: 

7-14. ΧΚΙΥΝ, 1-12.; 880. ϑ8]οτῃ. 

2-14. δ); 

Ῥγοόνεγρ. (ορίο-γαθῖςθ 1, 
Ι, 20, δι 

Ι; 1τ-ο. 

1. ΜδοΒΔΡ. ν, 27-Υῖ.) 21 (). 

1-χιν, 26, 4) ; 

ΧΙ, 192-18. ΧΧΙ, 0-18, ΧΧΙΙ, 

Π,) 12-22; Οταῖο Ηασρας. 6) 

Ιῃ ϑδῇῃϊάϊςο ἰαηάθπ ἰἀϊοπηαΐο παθο ργοάϊθγιηΐ : [ΟΌ] σαραΐξ ρῥγίπηαπι 5): 
Ῥβα]πλ. Χχχπι, 13-1ό, 1,,).9. ΠΧΧ, 9-ὃ 5). ΠΧΧΧῚ ἃ Υ. 6 ἀϑαὰθ αὐ ἤποπι ἢ). 

Ὀ - ᾿ - ΧΟΥ͂Ι) 7.0} ἰΘΓΘΙΙ ΧΙ, ΟΕ ΤῚΙῚ 

αἋ) Μόριοϊγος ριιδ]]1 665 ραν 165 Μονιδγο5 

ὁ ἰα ΜΊϑϑοϊοη Αγοϊόὀοϊοσίχιο ΕΥαηςαΐδο ατὶ 

Οάγε. Ῥαγδ τ885, ὃ". [486.) Ρ..22.3 5668: 

δὴ) Κοοιοὶϊ 46 ΤΎαναιια γοία ἃ ἰα 

Ρηϊ]οϊορσῖο οἱ ἃ "᾿Αγοἢιὀοϊοσῖο εἴς. ΝΟ]. νιν 

ίαϑο. 3 εἴ 4. ρᾶρ. 181-1δ0. 

οἡ Μόριοϊγος οἴς. ἴδιά. 
Α) Κομιαο ι886. ΤΥρὶβ 8. (. 46 Ρτο- 

Ραρσαπάα ΕἾας, 

6) Νιοομοὶϊ ἐδ Τ αναμχ οἴς, Χο], νι, 

ΡῬᾶρ. 83 8664. 

ΠῚ ἰοαμποθ. Τοσῖοι! (Αἰ ἀ6ὶ τν. ου- 

Μαῖίῃ. χιν, 18-χν, 18 ἢ). χχνν 14:31 ἢ); 

Β͵ΓΘ580 ἄδρ! ΟτΥθητα ἰδῖϊ, ἰοαπῖοβὶ ἃ ΕἸ- 
ΓΘΏΖΘ, ΝΟ]. 1, ρᾶρ. 790 864.) οχδίδαϊς (ὰ- 
Ρὰς ρηπατῃ ᾿ἰδτὶ ἸΟδὶ οὐπὶ νογβίοης ἰα- 

τίπα, τα πα πὶ βρθοίπιθη οαἀϊτι οηἱβ δ᾽ αϑάθτῃ 
τὶ, αἀαδηγ ραταπάδῃι βἰδὶ ργοροϑαθχγαῖ. 

8) Μόριοϊνος ριιδιϊόος οἴς. Ῥατὶβ, τ887, 

35 ἴαβο,., Ῥι.. 305 βθ86ι 

ἢ) Εγαρινιθηϊὶ Οοριὶ (Νοῖθ πενα, Ρ. 64) 
οὐϊῖα ἃ οἱ. Ῥτγοῖ. ᾿σπαῖὶο Οαἱάϊ. 

ἡ) Ορ. εἷϊ. Μόριοϊγες εἴς, ᾿δὶά, 
ἢ) Νεοιοὶϊ ἐς Τναναμα οἷς, οὶ, νὰ, 

Ρ. 406-48. 



-- ὑὙἹ --- 

Μαῖς. ΝΥ Ὁ ἘΔ 1, 11.717. 97980 ἅ}., 90:09. δὴ. ὙΠῚ,. 91-1Χ, 10}. 

᾿Ιοδη. ΠΙ, 1-8: Αοἴ. Αροϑβῖ. νΠ1|,) 26-40. ΧΠΙ, 17-25; δὰ Ηεργ. χ, 19-30; 

ἢ Ιοαη. ν, ὅ-14 4). 

Ῥγαθίογ παος Εἰ. Απηέ!πθαῖ, 4] ἱπουιπΐθ ἃηπΠοῸ 1885 Ρ] γα [Ὁ] ὈΓΙΠῚΪ 

Βυΐπ8 ΟΡΟΓΙΒ γΟΪΠΠΊΠΙ5, “πο πΊθη86. ΟΟἴΟΡΓΙ ΘΙ ΠΠ546ΠῚ ΔΠΠ1 ἴῃ [10 6ΠῚ 
ΡτΟαΙ, [Δ ΠῚ {Υ̓ΡῚ5 ἱπΊργθδϑα Ρ6Π65 ΠΊ6 νἱάθγαΐ ἃς ΠΊΔΠΠΡι15 σοπίΓγοοίανογαΐ, 

8ΠΠῸ 564 π6Π|1 ργίπηαπι Νοίογίβ, ἀθίη πουΐ Ταβίαπηθπίί 6) ἐγαρπηοηΐα Βοτγρία- 

πᾶ, {ΠΠ8 Ἔχοορί8 σιαθ δὰ ΠΡτγοβ. [ἴορὶ, Ῥγονογθίογιιπ), (ὑδηίοὶ, Μαίῃδοί 

εἱ Μαγοΐ γοίογιπίαγ, βάθγο σοαριῖ. Οτδα σα ἀθηὶ 4π8π| ἱπηρογίδοϊα 511 οἵ 

ΟΠηΐ διοίογιίαΐα ἀἰδϑίπ|ι ΘαἸ10, Ραΐθϊ {ππὶ χιοα Π||18πὸ Θχῃροδΐ πθατιο 
ζςοαοιΠῚ, ΠΟΘ ΘΟΓΙΙΠῚ ΟΥΙΡΊΠΙ5, ΠΘ]Ὶ6. γδγίϑητςπιπ) ἰθοίΟητΠΊ ΠΟΙ ΙΔΠῚ, 

τὰ οἴ πὶ Ροί5ϑίπγι1πΊ σιοα, 5ίσπΐς Ῥγονθγοτοσιπι γαρπηθπίπη δα! πιπΠ0 ἃ 
ἘἈπιο Ββοῖδί, :ππιπΊογαβ ΘΟ ΟΠ65. ἃ ΠΟ ΙΟΙΡτ15 ὈΓΟΓΘΙΙΒ. 8|16Πη85 σοητηθδί, 

αᾶ5 500 [π|. ἢ. δαποίαγε 8110 ἰοθὸ Ὗοαγαυιπηι5. {Π{ δπΐθπ ὙἹΓΙ ἀοςτ 

Γοοΐαπη ἀθ δὰ ργοίεγγε χιθαηΐ ἱπά!οππῚ, ρῥγαθίαϊαβ ἰθοῖ ΟΠ 65. ΘΥΓΟΠΘ85 51- 

τη] ςΟΙἸ]Θοΐα5, πη ΟἸΠῚ σΟΠΊΪΠΙ5. 6 ΓΟΡΊΟΠΘ ΡΟΒΙ[15,. 50 ΘΟΓΙΙΠῚ ΟΟ1115. ἴπ 

ΒΘ] ΌΘΠΕιΙ5 ΡᾶρΡῸ}Π15. 5. ΠΊΕ ΠΊΙ18. 

Ὀεπίχαθ, αἱ Πίος ΠΠΡΘγ, θᾶἂαθπΊὶ χαᾶ ΡΓΙΟΓ πηθίμοάο δχαγαίιβ δία ἀ15- 
Ροϑίζαβ, ἴπ σοπηπηοάτιΠ) οαἀαΐ ΘΟΓΙΠῚ, 411 ρΓαθί 1.115 [ΠῚ ΠΊΠ65 ΓΟῚ ὈΙΡΙΙσδ6 

{π|6γίβαιθ σορίϊο!5. 56 11|8Π0ῈῚ Πανϑηΐ ΟΡΘΓΔΠῚΊ, 51ΠἸΠΊΟΡΘΓΘ ΟΡ. 

Βοιηδθ, αἴθ Βϑιυγγθοίοπίβ 0). Ν. 1. (. δη. 18δ9. 

ἈΠ θα Οὐ Α΄ 

4) Ορ. εἴῖ. Μόπιοϊγοβ εἴς. 1014, Βαβίο 1886 564. Μίγαπι ρῥγοΐεοῖο ουΐαια 

δ) 1014, 1885, 2“ ἴαϑο., Ρ. 243 58:.[4.Ἅ νἱάεθι ἀεδρεῖ φιοά βάτου βου δὶϊ ἴῃ ποία 1, 

Εἢ Κϑοιθῖ] 46 Τγαναιχ εἴς. 1014, Ρᾶρ. 435: «1,6 Ρ, Οἴαβοὰ ργέρασε, αἱΐ-οη, 

4) Ορ. οἶς, Μόπιοϊγος εἴς. 1014, Π6 ἔαϊτίοη ἀ6 ἴοιι5 165 ἱγαρπηθηΐβ 50 τρ- 
6) Ἑταρτηδηία Νεῖ. Τεβῖ, οἀϊία σαπί 'ἴπΠ τυγαῖγαβ σοπίοημϑβ ἃ ἰαὰ Ργτοραραπάδ ». Ρεοῖ- 

εἴτ, Ορ, Κοοιϑὶὶ 4ἀθ Τυαναμχ. ὟΟ]. τ. Ρυϊομγιπη βαπηα {Ππ4 « ἀϊΐ-οη » -- ἀἱοϊίμγ, 
ι886, 5644.; Νονΐ δυίοπι ἴπ ΖοΙ δοἤγ οὐτα αχ ϑαροτίαθ. πᾶγγαῖῖβ ἀΐσθγα ἀθραΐ85- 
μιγ ΑοργΡίίβοιο ϑργαςῖιο εἴς. ταθῆθα Αὰ- δεῖ; « μί 660 νἱάϊ ». 





» 

» 

» 

7 

ΟΟΜΡΑΒΑΤΙΟ 

ΙΝΤΕΚ 

ΕΠΙΤΙΌΝΕΝ Ε. ΔΜΕΙΙΝΈΔΙ ΕΤ ΟΟΠΙΓΕΘ ΒΟΚΟΙΑΝΟΒ 4) 

ΕΔ. Απέϊ. Ἐς οΙ6. (οαά. 

προῦύο.... εγδᾶφᾶσε 

πεπ βοῸ0Ὰ σε δὰ 

ποτ λα 

«πε 

πετρᾶχοοο.... πη- 

τἀΎ πε 

ΕἸΤΈΚΕΙΡΕ 

ἴρεν ΟΛΟΔἋ 
» Θ᾽ ΟΟΟὟ δοωπε πὲ 
ὃ 

» 

12 

16 

10 

ΘῈΝ ΦΊΟΛΛΕ 
ΡΕΙΟΎ τωρ, ΦΟΟΥΤ... 

ΡεΕΙοΟΎ Τρ, 
ΔΎΔΟΟΟΥ 

ΟΝ ἄποκ πτὰ πᾶ- 

5.1, 
εοοπ 
ἌλεΟ ΤῈ πώπρ, 
πδιίκετ' 
ΟὟΝ ΟΥΡΩ»ΔΕ 
ελλεολλοκρ, 

ποοΐλσέ ..... Ἄρλσ᾽ 
ΠΡΡΟΎΟ 
δα τδδᾶρ"... ΟὙΡώλλΕ 

... ΤΕΟΦΟΎΕΙ ΤῪῈΕ 
εοὙὐᾶτᾶθον 

ΠεΎδοεβηο 

πᾶρᾶ τβπηη.... πετ- 

«ΟΟΎΕΙΤ 

περοῦο .... Ετεοϑᾶοε 
πε πΒδΔᾺ οεΐ ορὰ πη δὺῪ ΔΎ 
πνε πλλᾶδ χε οεΐ οφὰ ποτ λλ 

ωπ 
πτρᾶχοοο.... ΝΕ τ ΔΎ πε 

ΕἼ ΚΕΙ͂ΡΕ 

πρενολλο δ ΠΡΟΟΥΤ 
δὶ ἐσοοῦ ἄοωϑωπε πὰἂϊ 
δεπνϑίοολλε 
Ρε!ουω τῷ, ΠΡΟΟΎΤ.... ρει οΥ- 

ωτϑ, 

ΟὙΔΟΟΟΥῪ 

ΟΝ ἄποκ ο΄ὴ πᾶρ ΒΗΎΕ "ΤΉΡΟΥ 
πᾶὶ Δποκ ππτὰ πᾶσί... 

οοπ 
δίλεο τε πᾶν, 
ΠΕΚΕΤ 
ΟὟΝ ρώϑμε 
ελλεσλλοκρ οὶ 

ΠΕΡΟΎΟ 
ὅπ κε}. ἡ πρώλτε 9 ΤΕΣ 

ΘΟΎΕΙΤΕ 

ΕὙΔΥΑΘΟΝ 
ΠΕΎΟΘΕΒΗΟ (816) 

πᾶρᾶ πτβηνη..... ΟὙπετου- 

ΕἸΤ 

4) Ηἰϊς ταπίμπι ἰοοτίοη65 ΠΡγογαπὶ αβογαπίαγ, φαογαπα ἔγαρηηθηΐα ἴῃ πος ψΟΪ Πλ1Π6 

φοητποηΐυγ; ἀϑδίογιβοο ψογῸ ποίαπη8 4146 τηθη44 ΤΥ̓ΡΟρτγαρΡΠΐςα νἱἀθηζαγ, 



ΕΔ. Απηέϊ. Ε ΟΙ]8. Οοαα. 

(ἀρ.ιν, τ πνετουνᾶριλᾶ ἐρο- πε οΎρῖλᾶ ἐροοῦ ἀῶ ἤὸ- 
ΟὟ. (Οοοπ ἂν πόϊ πετνδολοωυ- 

ΔΟΥ  ΝΎΤΉΟΟΥ ΝεΤοΟΥΝ ἄρ λᾶ 
ΕΡΟΟῪ : 

»» 2 ΕΦΟΎΕ ΕΝΕΤΌΝΟ, ΕΦΟῪΕ ΝΕΤΟΝΟ, 
δ ν 9. ΠΕΟΝΔΎ πιον ΔῪ (510) 
»,» 6 ΠΑΑΟῪ ΝΟΥσΙΧ πλοῦ δὴ ΟὙδΙΧ 
»ΌῸ» 7 ΕὙΆΆΝ ΤΡΕΟΘΟΎΕΙΤ ΕὙΆΑΝ Ὺ ΠΕΤ ΟΟΎΕΙΤ 
»Ὸ» ὃ ἈἈΠεκεοΎὰ ἈΛΠΚΕΟΥ ἃ 

5 Πι 0᾽ ἘΘΡῊΤΈ ΕΦΟΎΕ 
»,.» 160 πεν ΤΎΘΩΠπε ΝΕΝ Τ ΔΎΘΘΩΠπΕ '"ΤΗΡΟῪ 

».Κ, 5. ἌἈΠΆΛΤΟ ἌΧΠΕΛΑΤ 

τ Ὁ 7. ΟΕ Τα ΕὙΆΑΝῚῚῪ λὰ 
δ᾿, Φ' αΥ Π ΉῊἯ ΘΟΤ δ" ἘΠ ΉΤΟΟΤΕΙ 
5» » 12 ΘΑᾶρρε δᾶρῳωᾳ (610) 
»» 12 ρενᾶ τΤᾶκο ον ἃ Τἄκο 
»ΌῸ» 14 δινῦ πεᾶριοε διλικ πεαρρῖσε 
» » 1ιὃ ΕἸΤΡΕΎΟΎΩΔΑ ΕἸΤΡΕΙΟΎΔΑ 
ΣΌΣ» 10 οἰδᾶρ.... ΙΝ ΠΟΥΝΟΟ ποπᾶρ.... δὶ ΠΟΎΝΟΩ 
» ΥἹ, 4 ΔΎωῳ περᾶν ρΡυβο ἄγω ἐἔρε περᾶν πᾶρωβο 
».» 6 περιοουεῖς.,.. νογλεᾶ ΠΕΘΙΟΟΎΕ...  ΕὙΡΕΣ 

».» 9 ΟὙογώ ΟὙΟΎ πε 
» ὙΠ,1 ΧΕΕΎ πε... ΝΟΥδοι- Χχὲ ΟὟ πε:-- δὲ συν 

Βεο 
»Ὸ» 2 ΔΎω ἄγδᾶθον ΔΎΩ ΟὙΔΥ͂ΑΘΟΝ 
».» 3 πε Ἀπεκβωχκ. πε θὼκ 
"᾿ς ὧν “4 ΠΟΥΝΘΩ ΟὟ ΝπὰδΕΩ 

2.» δε, ΘῊ τὸ ἌΧΠΡΗΤ τ ὃ 
ΟΡ» 1Ι ΕΡΡΎΕ Νἄᾶϊ ΧῈ Νν, Τἄκ- ΕἘφΟΎε ἐν ἄϊ χὲ Ν ἀκ. ΝΕ 

πε 
».» 25 Ππεκωικ πεοιυῖϊκ 
»» 27 ΕΦΟΎΕ ΠΑΛΟΎῪ ΕΦΟῪΕ ἐπλλοῦ 
»Ὸ» 30 ΠΕΥ ΔΕ Ύ ΔΆΛΙΟΟ.... κκ-΄ πὲ τ δλλοοΙ (510)... ΠΒΩᾺ 

ΒωἋκ 

» ΥἹΙ,2 ταπρόδεποὺῦ.... ΝΡΟ ἅ- πρόεπε.... πρᾶν δι 

πᾶ 
»» ὃ ΕΤΡΕΙΧΟΔῪ ἐτρεκωλύ 



(ὰρ.γΠ|,11 

5. » 

Ψ 

Ψ 

ν 

υ 

ἘΠ γὺ 

» 1 7 

ΤῈ} 9 

Χ, 4 
Ἔν Ὁ 

᾿πν, 

» 9 

ΣΔΗΣ 70. 

ΣΟ ΤᾺ 

» » 

16 

18 

ἈΠ ἢ 

πον Ὁ 

» 5 

Ἔν 9 

Ὁ 
ἘΠῚ 2 

ἘΠ 0 ΤῸ 

Ιν, 14" 

γ, 2 
ριν 8 

1.9 
» 10 

ΕΔ 

ἀπρο Κ', τ’ 

Εά. ΑπΔέϊ. ΕοοΟΙΪΘ. Οοαα. 

ὙΔΡΧΗ ΤΔΧΗ 

ΟὟΝ ΟὙᾶτδΑΘΟΝ.... ΟὟΝ ἄνγδθον..... ΕὙρροτε δὰ 
ΕὙῈΡ Φοτε ρὰ τεῦ- τεοοίη 

δηι 
δι οὐοὼ δὶ οὦ 
ἙΕΟΟΥΟΝΟῪ ΕΟΟὙΩΝΟΥ 
δι πᾶϑου ετοὶ πᾶφου 
ἈΠΕΤΕΕΎΥΝΤΟ ἌΛΠΕΤΕ ΟὙΝΤῸ 

εβολθι ΤΟΤΕ ἐβολοίτοοΟ Τα 
εν ολοδ εὐριχλαῦ ερενολο δὰ ΕὙΘῚΧΝ 

ἙΝ ΔΚΙΝἋ ὙΝΕΎΕ ἀπ δκι ἌΕἘΝΕΎΕ (510) 

δελλ οὙδολι δῖ οὙδολλ 
χε πεν τ δοίωπε χε ΟὟ πεν τ δοηϑπε 

χε πιλλ χε πιλαὶ πὲ 
ετρεκβὼκ ετρειβὼκ 

σεπᾶ τ 810 οεν δ ϑβ βἴο 
ΧΕ Ππέκοειῖκ ΧΕΎ Πεκοεῖκ 

πᾶ ΕἸΤΈρε πρλὰ ΕἼΤΈΡΕ 
ΤΕ ΤΦΙΗ.... ΜΠ ͵Τεορι- 

34ΔΛΕ ΕΤΤΈΝ τ Ν ΔΕΙΛΛΕ 

ἄς πὲ πετῆδολλινε 

ΟΎΚΡΙΟΙΟ 

ΠΟΎΡ "πε 

χε ἃ πεκληοίᾶο της 

ΟὟΝ ΟὟ πρρμάᾶδ᾽ χε 

Ψαςεῖ. 

τε τερίη..... τεορλλε ΕἸΤΤΈΕΤ' 
ΕΥῪ Ν ΔΕΙ͂ΔΛΕ 

ἃ πετνἄολλι δε 
εὙκρίοϊο 

ΠΡΟΎΛΛΠΕ 
πεχε πεκληοιᾶοτηο (810) 

ΟὟ ΟὙΦΟΎΟ Ἅε 900π χε ἃ πε- 

κληοιᾶοτηος Ρ' οοφοο᾽ εδα- 

τοᾶβε πλᾶοο ἐποοοΎ π᾿ ἀυ 

πλᾶδᾷε. 

5. σπῇο: 

-ν, 1- Ναοεδί. Οπληϊα Πα. 

560. ϑδΐϊοιῃη. 

Θλλ᾽ οὝροτε 
Ἡ τ τ βᾶδβε 

ΕἸΠΕ 
εεσερ΄ 
ποΎρ δᾶ τε 

ΘΙ ΟὙΘΟΤΕ 
ἈΝ τη τβᾶδβε 

ΟὙΕεΐΪπε 
ΕΠ σΟΉρ 

ποΎρ δίλᾶδ᾽τε 



Εά. Απηέϊ. ἘςΟΙΙ. Οοαά. 

(ὰρ.1, 24 πωᾶχε ὠᾶχε 
»ΌῸ», 20 εκ᾿ὐΔ᾽ ΠΙΘΎΛΑΕΙ εκ. ΝΕεπεϊ ΘΎΛΛΕΙ 

[54]. 

5. ΟΣ ἃ τ δδέυο πρᾶλλο 
» 

» 

», 3. ΟΟὟἹ ἈΠΟΎΩΜΩΙ 

» 4 ΝοΎρεθποο...  ΕἘΝΟῪ- 

βε πεοπερμὰ ..... 

χε ΔΎΤΕΤΝΤ....: 

ΠΙῊΝ 

» 7 ΝΝΥΉΕΤΝΠΟΔΙΟ ρώκρ, 

Π|4) 22 πλάκω 

Υ, 190 Ἀλὰ ρει σε πη 

». 22 ΝΠΗΡΠὸὴ 
ΧΙ δ) 

ΧΠΙΟ) 12 εν νου θ΄.... εβολ- 

δὲν 

» 14 ΕΤεἀθχυρὰ 

ΧΥῖ, ὃ [πεσεβὼ]ν ταλ.... πα 
ὙΔΎΧΟΙ[ΟΥΙ]ὔ 

» 9 ΕἾ βε τᾶ: 

δ ΠΟΥ 

» 14 ἐπχῳυ 

ΧΥΠ, 1 σενἄζθωπε 
» 3. πτερε 
», 6 εὐφρι ΔΟΥΔ[ΩΟΥ] 
» 7 ΝΝΕΥΒΔᾺ 

», ὃ ΕἘΝΕΎΘΗΡΕ 

», 0 ΝΊερε Ν]ΟΎΠΟΔΙΟ 

»  ΝΕΎΘΔΙ ὍΟΚ. δ. ΟὟΕ 

ΕΒ ΟἋ 

5. 410 ΝΜ ΟΌΙΧ τ ἐν [νὰ ΝΊΟΙ ΤΟΝ 

ΟΟὟΝ ΠΟΎΩΛΛΟΙ 

ΠΟΎΡΘΝΟΟ.... ἐνοβε" πεοπρλλᾶ 
ΧΕ ΤΕΤΗΓ. ἢν 

πῆτε ΝΕ τ ππολῖο ρωκϑ 
πλᾶκων 

χε λιδρεο σέπη 

ἈΠῊΗΡΠ 

ΕΠΝΟΎΒ.... ἐεβολον 

ετοαχωρὰ Σ 
ΠΣ ων Ὁ 

ΟΟὟ 
ΕΤ Βε πᾶϊ 

ΝΦΟῪΝ 
ΟΝ ἄχ 

οπἄςωπε 
ΝΕΈΤΈΕΡΕ 
εἰ ΔΟΎΔίωΟ Ὑ 
ΝΕΥΒΔᾺ 

ΕΝΕΎΘΗΝ 

ΝΟΎΠΟΔΙΟ 4) 

πεγρᾶιοο Κὰ ΝΟΎΥΟῪ (510) ΕΒΟἋᾺ 

οὐ ΝΥ ΔΎΧΟΙΟ Ὑ- 

ποώ..... ΝΎ Νδρ, Τὶ 

4) Ατηό!ίπθαι ΟΠ τ νν. 10-ι7, 4αὶ Ππαροηῖαγ ἴῃ οοὐά, 32 οἵ 00, 80 αυοὰ οἀϊτὶ 
[αοτίηῖ 0 Εγπιὰη οἵ Ζοθρα ; ̓ἰἰσθῖ ςὰρ.1 ρὲ ἀβάοτγις νν. 2-9 ἃ οοάθαι Ετσηλᾶῃ ἴἂπὶ 
θα --- δ) Εδάθδηι ταϊϊομθ μϑρ]ρὶς χαι, 2-Ὁ ; ΧΙΠ, 2:10 --- 6) νν. 11. 185-14. βανηδὶς οχ 

οοα, 99, ΠΌΠ1ἃ Παρῖϊα ταϊοπθ δὰ πη8. 32, φυϊὰ8 τοχῖὰβ οδῖ Θαλθηἀατῖοῦ --ς αὐ ἴῃ το- 

ἀἰςο Δ111ὰ οϑὲ ἰασι πᾶ, 

»:.. 

δ“ “." 

υἱἰ 

͵ “ 

Δικ ἐκ ΔΝ δ. ἀπ δὰ ΑΝ  κ«ἀνοφο δ  ὰ ἀν ἐχδ ἶνε 



ΕΔ, Απ,όϊ. 

(δρΡ. ΧνΙ, 11 
» 

» 

» 

» 

» 12 

» ! 3 

ΧΥΠΠ, 9 
» γι 

Ἀἰχ. 4 
» 6 

» 7 

» 8 

» 10 

» ἘᾺ 

ες ΤΆ 

ΤΟ 

ὙΠ 11. 

φὸ 18 

ἊΣ 2 

» 24 

πον ἢ 

» 2 

» 

-- ὌΣΧΥΙΙ - τς 

ἐρᾶν χη ΧῈ 
πϑεέθνοο ΕἸ 
ἐφ ἀπ τ| οὐ ΠΥ ΦΙΑΝ,νς 
δ σ΄ 

πίοο ρα 4) 

πελᾶ. 
ΕΤΈΡΕ 
ΜΙΕΡΟΟῪ 
ἄν πὰ τ 0. 
πᾶ ἄρολλ.... 6ε- 
πᾶς ἄφολα 

ΕΝΕΎΦΗ Τ 
[ΝΠ ΠΡΡ]ΟΟΥ ἄγω τ... 
πε 

κερᾷ ποΥυππᾶ 

ΤΠ ΌΟΘΊΙΔΛΕ 
ΡΙΝῸ ΟΝ ΔῪ 
[πἰν δ ηδηδίοο 
νον ον πὰ ΒΚ ΕΡΟῪΝ 

ΕΚΗΛΔΕ δ) 

ἱετλαδ Ὺ ὡολλη τ 

“ΤΈρολλπε] πεν τ ἃ 
τἄᾶπδτδη. ετ ἂ- 
ζω τοπ]... .πἄρηδ 

“6.0.1 ἡΤεκτπε 
» λἈΔπεκοκᾶ πὶ Δ Δ᾽ ΔΟΝ 

194]. (οαα. 

ερᾶν χοο Ἅε 
πῆφεθοο ΕἸΤΌΩ 
ενᾶςζυως εὐοωκ.... ποθ ῖσ 

πΟΘΟ 
επλλὰ 
ΝΕΤΈΡΕ 
περ οΎ 

Δ ΎΘλ τπδο.:" 
πᾶδιυ ἄφρολι.... οσεπᾶδο ἄρολλ 

ΕΠΕΎΦΗΤ 
ἈΠπίρρο᾽ ἀῶ [πε]ϊγοχνε 

κερὰᾷ ΔΎ πουππᾶ 
πΝίοϑΙλλΕ 
Ρΐπο πᾶΎῪ 
[π]νεᾶ πᾶ π διοο 

πδοουρίοο πᾶ βωκ εκηλλε 

[τ λλλλ ΔΎ ΠΙῊΣ πἄ[ωπε] .9ο0- 
ἈΠῊ φ [ἢ] 

᾿τέροπε πὰ ταἄπνδθδᾶν.... 
ετάζω  τΊο΄.... πᾶρπδὶ 

[εἸΒΟᾺ ΝΎΟΟΟΥΝΕ δὶ τεκῖπε 
ἈπεκοᾶΝ ἌΔΔΟΝ [Εβο Δ]  Ν 

ΡΛ ΕΦΟΎΝ ΕΚΟΎ! ΠΕΚΟΎΕΙΡΗ Τ εἰ ΔΎΩ [εἰρε] ὁ) 
ΔΎΟ Εἰρε 

Ὁ ΝΎΔ κε. ΠΟΚΙ͂ΔΟ ΤᾺ ἡἰοδΊ]δο 

ν ΑΣ ἄλειν, πδεῖ πε] 
» 5 [νεγῴώωπε πδΔΎ]) [δὲ ΝεΥ ]ο᾽οπ π᾿] Δ Ὺ 

» 6 πεκκῷω περκ[ω] 

4) ἴπ πη, Π.}}14 οβί Ιασιιπα. --- δὴ) πδοουρίοο ουϊάθηζογ Ἰορίταγ ἴῃ ςοά, --- ο) ὕ]]- 
τἰπλ5 ποίη5 τοῦ εἰρε ἀοοηάυ5 οδῖ ἴῃ ποϑβίγα δά. 



ΨΩ ἐς ἡ ὙΠ ἘΣ νι, ΡΥ Τὴ ΔΗ͂Σ 

; ἦ 

--ὩΧΙ.-.. 

Εά, Απηέϊ. α) [9]. (οαα. 

ΟΔρΡ.Χχνῖι, 132... [{π]ρΡλκ [᾿ῈΝ Τ ΔΎΟ]ωρλα 
» »,» ΝΎΡΉΟΟΥΣ ΠΤΟΟΥ 

» Χχυῆ, 1. ΕἸ Τα ΝΕΤ τ ἄρε 

» 

» 

ἰἴᾶπὶ Θαἰ ἃΡ Ετπιαῃ, ἰἰσοῖ ρίαγοβ παδοαηῖ νατῖαβ ἰοςιϊοτοβ. 

», 2 επεέείο]ν ϑἄιβεο 
» 4 ἘΠΕΤ ΝΑῪ 

» 5 Ἑποεενε ἈΠΆδΔΟΟ δ) 

ΧΧΙχ, 5 σεγἄζϑωπε 

»' 10 ἘΚΕΟΎΝΤ' 

» 16 “ἐν πεπλδολιὰ 

7107 πλιβᾶνοο 

» 19 ΝΕΤΆΆΑΝ ΤΟΙΎ ΦΕΔ]- 
πιο 

» 29 ἈΠετογᾶδβ 

ἐφ ΡΩΝ {ἕῳ 
»» ΕΝΟΝΤ ΦΗῪ ἈΛΛΟΟῪ 
» 9 ΕΤΓΆΛΠΟΎΕΩΘ 

», 10 φορᾶιλᾶ 

ΧΧΧΙ, 9 ΘΙΔΗΛΔΑ 

ΧΧΧΙ, 2. ΕὙΟΤ ἈΑ 

», 4 ΕὙδΌΟΧΕ 
» 6 [εχ ]ὼκ 

» 9 ΝζΏΘΕΕΡΕ 

» 1ὸ οΟὙωΣ 
ἈΠ ΟΝ ΗΒ τὖ τν εβωἋκ 

ΕΒ ῸΟἋᾺ 

» 3 ΑΕ τ ας πλλοοςθε 
», 4. Νετοολλκε εὙοοΥυ- 

πῶ 
» » ΕΘΕΝ ΘΙΟΟΎΕ 

» 9 ΟΙΔΕε ερρὰᾶ! 

1 διη πεοσέερὼβ 
». 15. πϑεθδοο....... τῆ- 

ΤΩΝΟῪ 

ΕΠΈΟΗ Τ' [κ]Ν οἄϊβεο 
εἃ πε Ν᾿ ΔῪ 

Ἄλποεεπε πᾶ λδοο 

σνἄζυωπε 

ἙΛΛΛΛΟΎΝΥ 

ΛΗ πεπλδολιλὰ 
πλιβᾶποο ΕΒΟἋ 

ΝΕΤΕ ἈΝ ΤΟΙῪ φελ πο εαδ Ὺ 

ἉἈΠππετοΥυδὰβ 

ΕΠ ΧΊΝ ΧΗ 

ἐπ ΔΓ ΦΗῪ ἈΛΟΟῪ ἂν 
ΕἸ ΑΠΟΎΕΟ οὐτλλ 

ϑορολαᾶ. (519) 
ΘΙΕΔΗ ΛΑ 

εοω τι 

ΕἸ όοοχε 

[εἰ χὸκΚ 

ῳ τϑέεεέρε 

ΔΎΩ 

ΠΝΠΟΎΗΗΒ..... Βωλ εβθ 0 Ἃ 

κε Οὔτε αν αλλλόοςθε 

πετόοολκε πνἄζθπε ΕὙΟΟΥ ΤΟΝ 

ΕΝ ΦΙΟΟΎΕ 
Δ΄λΕ εορᾶϊ 
δι πεησέρῳωβ 
πϑϑεοο..... ΔΎΤΥΝΤΩΝΟΥ 

4) Απιέϊ. αἴοτ ν. τ6 ζὰρ, χχι οχ ατάσαμν. ΤῸΚΙ. -- δὴ) Τάφπι οἵα, νν, ὅ- 18, ᾳυΐὰ 



᾿ ΪὩὉὰ Υ νἹ δὰ, αὐ ΚΔ) ῃ ἌΡ ς ρνα ρα ρ ἀν αυ ἐνσ δ δν ἐς μον δῖν 
“4 οι 5 δα ἢ ᾿ 

γι ᾿ ἰ ποτ; κι “- ᾿ , 

ὑπὸ ΣΝ “τς 

ΕΔ. Απηέϊ. 194]. (οαα. 

ὉαρΡ.χι., 18 πχοεῖο ..... ἅτε: ἐπχοεῖο...... εὦ ΤΕΥ ΠΉΎ ΝΊΤΩΝΟ 

ΤΝΤΝΤΩΝΕΩ 
»,Ό» 105 δᾶλμι ΝΟΎΒ Ἡ ΟὙΡΔΛΑΝΟΥΒ 

» » 22 ΠΤ ΠΕ ΕρδΊΎΤΕ Ὑ1ΠπΠΕ εἐρὰ ΤῸ 

»» 24 Νῴε ΕροΟΟΎῪ ΠῚ Ε ἘΡΟΟῪ 

»,Ό» 27 Ιᾶκωβ ΟὟπεὲε πΎ δε -ὀ ἴδκωβ᾽ ΔΎΩ ΟὟ πὲ πτἄκχοουι 

ΧΟΟΩ 
»ΌΌ»» ἘΠΔΝΟΎΤΕ δ᾽ πᾶ- ἘπΠΔ ΝΟΥ ΤΕ ΔΎΩ χε ἃ ΠΝΟΎΤΕ 

ϑὰπ αἱ πᾶρἂπ 
».» 20 ΝΝΕΤ ΝΟΕΆΛΟΚΟ, ΠΝΕΤΕ ΠΟΕΆΛΛΟΚΡΟ, 
»,» 31 πϑεγλᾶο ποῆλλᾶο 
» ΧΙ, 5 ἈΔΛΟΝΤ' ἈΛΟΎΝΤΥ 

»,.Ὸ» 6 ἈΠΕΤΕΤΝΕΙΛΔΛΕ ἈΛΠΕῪ ΠΕΐΔΛΕ 
» 1), 114) βὼκ Ἀπώδρ, βΒωκ οα πωᾶρ, 

» 1π| 4 φώων δΔλεὺὶ δῶν χε 

»» 5. οὙζϑοοσεβ᾽ ΔδΎΓσΟΟσεΒ 

Στ τν, 1 ΝΕΤΝ ΤΟΥ ΠΕΤΕ ΝΠ ΤΟῪ 

»ΌΌ ΡΣ» 13 ΟὙΚΎΠΔρΡιΟΟΟ ΟὙΚΎπδριοοος πᾶρω τ 
ΣΟ» ΟΥ̓ΔΟΡΟΎΝΗ ΟὙΔΛΟΥΡΟΎΝΗ 
» Ὑἴ, 1 Νᾶϊ ἜΤΕρε.... εἰρά Ὁ πᾶϊΐ ὄπέτερε... ετρᾶ 
» ΠΥ͂Π, 2 ΠΟΎΡΟΟΥ ΔΎΩ ΠΟΎΦΟΟΥΎ ΕΒΟΔΟΝ ΟὙΦΟΟΎ ΔΎΩ 
τόν 2 ΝερρΟΥῪ ΙΝ ΝΕΦΟΟΎ 
»» 6 ““μρε... . οὙωΐ Ἄλρρε.... ἄΎ 

»» 10 ἈἌΠΕΚΟΕΙΟ ἈΛπεκοεΐκ 

» ΠΧ, 1 πεορλᾶδιϑεῦ περρλᾶ ἄ χε 
».» 4. .7»η λᾶδυ... .εὐ- ἈΔΒΔΝ λᾶδυή. ..  εὙὐπδᾶρ ΤῈ 

λλδ τε 
», » 5 δΔαογδόπογ".... οΥὙ- ΔαΟΎΟσπΟΥ.... ΟὙΟΪΤ' 

Οἵ ΤῈ 
"ν᾿ 15 δΔαπεενει δέίπεεπε (51ς) 
»» 16 ΔΓ της Δ ποτης 
οσρο' 17 ἐχὴ Εν (ϑ1ς) 
ΣΌ ἽΧῚ, 1 δΔατᾶρετ᾽... ετὰᾶ- δατάροτ.... εὐδλσο 

4) Απηέϊϊησαι! ΟΠ, νν. 

Ο 

4-9 οἀϊ αὖ Εσγημδη. Εδάθην ταϊομθ Παρ] ριῖ νν. 7-12 

(ΑΡ. 1ππΘ, Ἰἰσοῖ πο ἀοβίηϊ ψαγίαθ Ἰοοίίοπ65 πηαχίπηΐ πποιηοῃτ. 



να, ἡ Φ Υ  νΆν, 
ὑσυς ἅμ ΓΑ Στ ἀπ λσὶν Ἷ δ᾿ ὲ 

- Εν... 

ΕΔ4. Απηέϊ. [54]. Οοαα. 

(ΔΡ. 1Χ1, 2. ΠΕΡΙ ΡΘΠΐοΓ Οὐ ΠῚ, οἵ ἰηΐθρογ μαροῖιγ ἰπ οοα. 
[απ ἢ ΒΟΓΙΌΙ « 46- 

65» } 

»ὉῸΌ» 5 ΕὙΆΛΟΟΎΝΕ ΕὙΆΛΟΟΝΕ 
Ὁ» 6 πἤϑϑεθῆοο πΥΡΘΝΟΟ 
ΣΌΣ», 7 ΕΤΟΥΚΔΗΡΟΝΌΛΛΕΙ ΕΤΟΥΝΔΚΔΗΡΟΝΟλλεΕΐ 
» {Χ1Π’ 1-7 4) 

» 1χιν, 6 ἄνυπε ἄπϑωπε πἴθε 

ΣΟ ἼΧν, 1 πῥεθνοο... πᾶρᾶν Ἄπρεθδοο... ἐπᾶρᾶ ν 
2 Ἡδαο χε ἘΘΌΝ πᾶ σιχ ΕΒΟἋᾺ 

[6 γϑηι. 

» ΧΙ, 18 ηδϑδλε ἔν δεῖλλε 
» » 10 ΠΆΛΕΕΎΕ ΠΕΟΆΛΕΕΎΕ 

ὧν ΧΙ ΙΔΎΟΥΓΟΣΝΟΕ ΔΎΟΥΘΘΟΟΟΣΧΛΕ 

»ΌΌ» 2 ΕΒΟᾺΔ ΕΝ ΝΕΎΘΗΤ ΕβοᾺ οιὴν ΝΕΎΦΗΤ 

»Ὸ» 3.ϑ ΤΒΒΟῪΥ δ6ὲ ΠΕΡΟΟΥῪ ΤΒΒΟΟῪ ὅ6ὲ ΕΠΕΦΟΟῪ 
»ΌῸΌ» 4 πᾶἄςϑθεογε ΕβῸΟᾺ δπ- πὄπἄᾶςθοονΎε εβὸὰλ πὄπτκᾶκιδ 

τκΚ ἄκει 
ΘΟ ΤΡ ὁ ΔΛΑΛΟΚ 

»» 7 δικὼ ποῶὼϊν πτᾶ- δἴκω ποωΐϊ πδηΐϊ δἴκω ποωΐϊ 

κληροποιὰ ἣ- πτἀκληροπολιδ᾽ ΓΤ πτὰ- 

ΤΑΨΎΧΗ ΨΎΧΗ 
»Ὸ» αἰ εὐώωω... Τἄκο χε εὐώωξ.... ἄψ τᾶκο δ ν οὐτὰ-ς 

ΚΟ χε 
» » 1 πχδὶε πχὰδεῖε 

»» 12 πΕΤ  ὙΩΘΟΟῪ ΠΕῪ ΝΙΟΟΥΘΟῪ 

» » ΤᾺ. ΝΥ ΤΕΓ(ΘΟΕΕῪ ετβε Ν ΤΕΓ(ΟΕΕῪ 

» ΧΥΠ]|, 21 ἉἈΔΔΡΟΥΟΎΟΣΧ ΝΟῪ ἈΔΔΡΟΎΥΟΧ ΝΟΥ 

Ὁ ΧΥΧΠ, Οὐ (τ|ε πῖηϊ 

» αἰ ΝΕΨΕΥΤΟΠΡΟΦΗΤΗΟ ΝΕΠΨΕΎ ΤΟΠΡΟΦΗΤΉΟ (510) 

γ᾿} 5. ΜΕΤ ΑΝΑΑ πετνλλδᾶ χε 

»,ὉὉ» 12 ΤΕΝΠΟΔΙΟ τεϊπολῖο 

α) Δυλέϊϊποαιι οὔλ. ααϊὰ οαϊάοτας Ετηλιη. 

«δ 



» 

» 

» 

» 

» 

» 

ΣΧ - Ὁ 

ΕΔ. Απιέϊ. 4) ΕΖροῆ. (οαά. 

(δρ. ιν, 14 ΟᾶροΟΥ ὦ ΦΟῪΝ 

Υ, 1 ΕΦΟΎΟ.... ΝΟΎΚΡΗΟΥΟ ΕφρΎΕ.... ΝΚΙΟΥΡΗΟΎΟ 

» 2 εὙὐεχιΐ.... Ν᾽ ΤΕΚΟΗΟΕ εκεχι..... ΝΠ ΠΤ ΘΗ Ε 

». 4 ΟὙΚώρδτ Εεβθ0 Εεβολ ΟὙΚΩΡΤ εἰ ΕΒΟἋ Ν ΤΕΎΝΟΥ. εκε- 
ΠΝΎΝΟΥ. .. ΕΚΕΧΟΟ ΧΟΟΟ 

». 6 ργ. πάνοδλλιαλον . .. ΔΎΩ πγᾶΝΌΟΛΆΙΑΛΟΝ.. ΔΎΤΟΤΟΟΥ 

ΔΎΟΤΟΟΥ 
» 8 πᾶι ετεέρε.... ἈΠ- πᾶι ΝΈΤΈΕΡε.... ἈΛΟΟῪ (510) 

ἈΛΟΟῪ 
» 9 ΝΝΕΤ ἈΠΙιΔΔῪ ΔΎΩ πῆεέτε κἈπιᾶδυή ΔΎ ἐπ τ νδειρε 

ετπδειρε 
» 10 ΤΕΎΜΗΤΕ.... ΤΗΥ ΤΟΎΜΗΤΕ.... ΤΉῊΡΟΥΎ ΕἸΤΗΥΎ 

ΕἸΤΗΥ 
» 11 δίρίχωρνε δκρ λΑ. (510) 
» 12 υ]{. πο ΣΝ ΠΟΥΟΎΩΝ (ϑ1ς) 

» 14 ΠΟΎΚΕ(ΘΕΕΡΕ ΟὝΚεζθεερε (ϑίς) 

» 15 ερὲε ἄ ἄρινΑ ερεᾶι9ᾶρ λα 
» 17 ΕὙΕΝΗΥΎ ΟΕ ΗΥ 

γι, 35 [π|οβτ΄.... ἐρᾷ ε-. ποιβῖ.... δρᾶν εχώῶτὴ ποε- 
χῶτῆ εἰ τε ὑπ εη- 

». 9 ΝΥ ΔΎε Δ λώῖτιζε πτδΥυδιχλδ Δ ΤΙζΕ 

»» ΔΎ ΝΎΔΟΠΟΡΝΕΎΕ πὶ εν τ ΔΟΙΠΟΡΝΕΎΕ 
» » ΠΟΡΝΕΎΕ ΕἸΠΟΡΝΕΎΕ 
» 12 ΠΕΤΟΎΔΛΟΥ ΠΕΤΟΥΗΟΥῪ 
» 14 ΤΟΟΟΥΤΝ ΝΔΟΟΟΥΤΝ 

νι, 9 ἐνηδτδουῦ.... πεκ- τηδτᾶδυη..... πέκβοτε... 
βωστε... ΤΈΚΛΛΗΤΕ ὙΚΆΛΗΤΕ 

» 3 ετρε.. εορᾶι ΔΎω ετβε... ἐςρᾶϊ εχωκ 
» 6 11 εὐῆδοω θα εὐν δ οΎ ΘΟ 

» 15 πτοωΐζωΐῶε... »“πο- τοώζςε... Ἀπολιο Ἅε 

ἍΔΙΟ Ὁ ἍΕ 

Ἀπ. ΘΝ 5.Κοὸ ΘΙ ΟὟΦΚΟ 
» 18 ΦΈέκεη. ΧΩΟῪ 
Ψ 19 [χε] 9....ἃ οὦ κ0ὲ}! 

ϑέκε χωοῪ 
χε τ β͵]δοᾶποῦ 

4) Οὐτὴ 4 πο5 ἀεϊαίιι5 οδΐ ἴα5ο. 1-2 ΝΟΪ. χ Ῥογίοαϊοϊ « Ποοιοῖ (6 ΤΎαναιια εἴς.» 

ἴπ 40ο Παδοηΐαγ ΕΖαοΠ16115 [γαρτηθηΐα, ἴὰ ΠῚ ἴῃ ΠΟΒΙΓΟ ψο] απλϊης οα6η1 ἱπΊρΓοβϑᾶ ογαῃΐ 

υ84016 Δα ν. 19 ζᾶΡ. ΧΧΧΠΙ ; ἰάφοααο 1111 ἀἀποίαγα Ὠθααϊν Πλ15. ογγαῖα οαϊτ, Απλχέϊϊηθαιι, 



- Ὁ 

Εά, Απηέϊ. ΕΖΘΟΉ. Οοαα. 

(αρ.ν, 19 ΝΝΕΥΟΙ ΝΆΧΟΝΟ ἩΝΕΥΧΙΝΟΟΝΟ 
»Ό» 20 ΕὙΆΆΝΤ ΧδΟεΕ ΕὙΑΑΝῊῪ ΧδΟΙ 
»ΌΌ» 20 ΝΕ ΝΕΠΡΕεΟβΎΤε- ΝῊΝ ΝΕΠΡΕΟΒΎ ΤΕρΟΟ 

Ροο 
Ἀν “25: ΕΒ: σεν ΒωΟἋ 

» ὙΠ, 1 ΝΙΤΙΠ]ΟΎ ἈἈΠΕίΦΟΟΥ) ΠΝΙΕΡΟΟΪῪ ΤΟΎ Ἄπε[β0 τ) 
» » 2 ΠΟΎΥΘΟΟΝΕ ἸΟΎΓΟΟΝΕ 

» ΧΥΙΠ,21 ἐπιτὰ ΠΝ ΝΟΛΛΟΟ ΧΙ ἐρᾶν πᾶνολλοο Ἅε ΚΤΟΩ ε- 
Κ͵ΤῸΟ εβθολ ον πᾶ- Βολον πεοὰ πολλὰ 

πολλὰ 
ον ΠΥ ΔΎΒΥΓΟΝ ἀθοϑῖ ἴῃ σά. 

ΡΟ» ΝΝΙΝΤΟΔΗ... αν ᾶ- ΕΝΔΝΤΟΔΗ.... ἀν δνδ 
οὐώνρ ! 

» » 22 ΠΑΛΕΕΎΕ ΠΕΎΛΛΕΕΎΕ 

» » 23 ΔΝΠΆΛΟΥῪ ΠΑΛΟῪ 

»ΌΌ» 24 ὡᾶν.... πᾶνοιᾶἃ ερωᾶνπν.... πᾶ πνολιᾶ ΤΗΡΟῪ π- 
» ΠΣ» Ὁ ΗΡΟΥ ἘΒΘΎΒ τἀοᾶδῪ ΠΟῚ πᾶ πολλοσ᾽ περ]- 

ΔΙΚΔΙΟΟΥΝΗ 'ΤΗῊΡΟΥῪ ΠΝΕΎΡ 
»Ὸ» 258 [ἄκ]χοοο χΧὲ ποεοου- ἃ ΤΕΎΝΧΟΟΟ χε Ν.... ὡν 

τῶν 
»Ὸ».» ΤΕΤΝΟΟΎΤΩΝ ἄν ἼὍὭΤΕΤΕ ΝΟΟΎΤΩΝ ἂν 

»ο», 26 νουπᾶράπτωμκὰἂᾶπ-ὀ πουπᾶράᾶπτωκδ'᾽ ΠΟΚΛΟΎ διὲς 
τᾶοδδε... ἐρᾷ! ππᾶράαπτωμὰ πτδοδᾶδε... 

ὃρδι 
»Ὸ» 29 ἍῊ τἸᾶριη... ττ- ΔῊ ΠΡΎΔΟΙΗ... ΤΕΤῈ ποροΟΥ- 

ΝΟΟΟΥ ΤΩΝ τῶν 
»,» 30 ΚΤῈ ΤΗΥΤΝ Εβ0Ὰ ΚΤ͵ΤῈ ΤΗΥΤΝ ΝΎΕΤΝΟᾶῦΘΕε ΤῊΥ- 

ὙΠ ΕΒΟᾺ 

λάϑον ὦ ΕΤβε... ἄοστδᾶςθε ΕΤβθε ΟΥὙ... ἄοστδθε 4) 

ΨΥ Ὁ5 ἢ 

9 
10 

11 

[τΊοτε 

ΔΎΟΎΥΕΛΑ 

πεν ὰ Τὺ 
ΔΎΧΠΟΩ 

ΝεΟΥ ΔΎΩ 

ΤΕΨΎΥΧῊ 

4) ἴτὰ ἰορ ἴὰ ποβῖγα δαϊϊ, 

ΜΉ ΤΕ 

ΔΟΟΎΕΑΛΑ 

ΠΕ ΝΟῪ 

ΔΎΧΙΤΕ 

ΝεΟΓ οὝὼ 

ΤΕΦΎΔΗ 

Ὁ ἀν ἡ Δα ἵ, ων νωἁ.. 



ὑπ 70 Ὥλκσο, 

Εά. Αμπηέϊ. ΕΖροῆ. Ο(οάα. 

(δρ.Χιχ, 12 πδραδ.... ἄσχι πωδορᾶ... ΔΎΧΙ κβὰ 

κβὰ 

» ΧΧχ, τ ἈΠπερῦ χαπάλερ, 
»)ὉῸΌ» ὅ πγχοοο.... ἄνποκ ὄγκχοοο... ἄποκ χΧῈ εὐπε 

λε τξώωπε 
», 9 ΝΕΝ Τ ΔΙΟΥΟΝΟΓῚ 
» 135 πόδὸ)η ΤουΥΐ... πχᾶ!ε 

» 18 ερῶτε.... Κᾶρ, πΊΔΑ 
» 24 ΔΎΩ ΝΈΡΕ 

» 28 φρᾶ! φιλὶ 

» 20 ΕἸΕΤ Νεβὼκ 

» 381 νετγνπωρζ... ὧὦἂἃ 

ὁ)οΎΝ ἢ 

» 32 απηδθωπε ἂν 
» 34 “Δδοοῦ 

» 38 ΝΕΝΤΟΟΎΕ.. ποΎκἃ 

» 40 ΠΣ ΝΕΤ ΠΡ Χ 

» 41 ΠΡΉΤΔΟΠ ΤΗΥΤΝ 

» 46 τἄᾶτων πνυπροφη- 

ΝΕΝ Τ ΔΙΟΎΟΝΟΤ 
ΠΡΗΤΟῪ.... πχδεῖε 
ερῶτε εβοἌ.... πκᾶρ, πιλὶ 

ΔΎΩ ερε 
εορᾶϊ ρα 

χε ΕἸ εβὼκ 

ΝΕΤετ ππώρκ... ὧδ ΦΟῪΝ 

πανδωπε ἂν 

πλδοο 

ΕΝ ΤΔΎΟΥΕ... πεγλλὰ 

ΠΝΕΤΕΤ ππῶρχ 

πτᾶτπ ΤΗΥΤΝ εἐροΐ 

ἌδΔτωΝ ΝΚΠΡΟΦΗ ΤΕΎΕ 
ΤΕΎΕ 

ΧΧΙ, 2 ΝΚΠΡΟΦΎ ΤΕΎΕ ΠΚΠΡΟΦΗ Τ ΕΎΕ 
» 7 πϑΎωἑ ποΎω 4) 
» 8ὃ ὥτωπε δαωυπε 
» 59 ΠΡΟΦΥΤΕΎΕ ΠΡΟΦΗ ΤΕΎΕ 
» 12 ἌΠπρώϑμε δ) πρώυϑλλε (516) 
ΧΧΠΙ, 1 ᾿ὐᾶχε πωᾶχε 
» 4 τομδριδ᾽ τοδιλδριᾶ 
» 6 ΦΕΎΠΗΤ ΕὙΠΗΤ 
» ὃ πεοπορπειᾶ τειπορπεᾶ (510) 

5» 10 ΝΤΕΟΔΟΗ ΛΟΟΎΝΗ πεοδο Χ  ὙΔΛΟΟΎΝΗ (510) 

"Ὁ » ἈΑΝ ΠΝΈΟΘΩΘΕΕρΕ ἍΝ πεοώεερε᾽ πτου ρώώο ἄν- 

Ψαςδῖ. »ΛΟΟΥ͂ΤΟ Οὴ ΤΟΗΘ εἰ ἀυδ χε 

ΕΡΟΟ ΟΝ ΝΈΡΙΟΛΛΕ ΔΎΕΙΡΕΝΟΥΧΙ 

κβὰ ορᾶι ΠΗ ΤῸ ἐπεοίϑεερε. 

4) ῬΙὸ δογώπε ποβίγαθ οά, ἰερε ποζυώπε. --- δ) Απιέϊϊπααιι, πὲ ΠῚ] 50 ]]Π1οϊτα5. ἀο 
ὙΑΓΙ15 ἸεοΠΟΠΙΡ15, οπλϊτς νυν, 14-20, 32-ΧΧΠ, 1-1ῦ,) 4αΐα φαΐ ἂῦ Α. Ετηχδῃ, 



(δρ.ΧΧΠΙ, 12 
» » 

» » 

4) ν. 43 ϑᾶνπ τὸ ποβῖγαθ δά. Ἰορο δὴ δὲ -- δὴ) ν. 27 ἰδθθὸ ΟὐθοΡ ῬΓῸ ΟΥ̓ΘΡ; ἴτοῦα 

ΙΑ, ὉὉ ΨΨΧΙΡΙ: Ὅν ΤῪΚ ᾽- Υ ὩΉ͵  Ν 

ω ᾿ ἘΚ σὲ ο ζζων 

-- Ιχχ -- 

Εά. Απλέϊ. ἘΖΕΟΉ. Οοὐα. 

ΝΦΎΤΥΟΎΛΛΕΝΟΟ ΠΗ ΟΎΛΛΕΝΟΟ 
2 ῥεϊκιωνε τ τς κων 
ι5 εΕὙἅλεερε... πεηρε ΕὙΆΛΗρΡΕ.... ΠΝΏΘΌΗΡΕ 
17 πεηρε ΝΌΘΗΡΕ 
ι8 [Ν᾿ Τ]Ἰ]ΔΨΎΧΗ ΤὙΔΨΎΥΧΗ 
20 Εερὲ ΚΟΥΝ ΤΟΎ ππεὲ- ΕἘρὲ ΚΟΥΝ ΤΟῪ Ο θεὲ ΝΚΟΎΝ ΤΟῪ 

τωρ πνερτρ 
23 φρώῴηρε.. οστρᾶ τη δρώθιρε... Τριοτ ἃ ΤῸ 

30 

83 

35 

οὙρωπὺ 
ΟὙΚεπορπιᾶ 
ἌΛΟΟΤΕῈ ἈΛΑΛΟΟῪ 

ὙΔΟΣΟΥΧΛΟΟΎΝΗ 
ἱπερεὶ πῦρε 
ΝΤΟΥΧΠΟΟΎἑ 
ΔΎΩ ΤΕ 
ΝΕΎΕΦΡΑ ΝΕ 
ΕὙΩΟ ΤΟΡΤΡ 
ΝΝΕΤ ΝΕΙΑΛΕ 
ΧΕ κῷ πΟΥῪ ΧΔᾺΔ- 

ΚΙΟΝ 
ΝΕΤΕΡΕ πεέοθηβὲε 

πᾶπε ὃὴΝ 
ΝΥ ΧΟΟΟ ΟΡΟΥΝ ἢ 
Ἀπᾶζθε νοϑε 
πελλὰ ΤῊ 
οελὼν 

ΕἸΟΥῪΕΠ ΤῈ 
Ν᾿ ΤΕΎΕΙ ποτ 
Θεν εΙ ΔΕ 
εἰεπ τ 
ΕὙΈΕΙΝῈΕ 
ΕΒΟΆΡΑ ΠΕΎΦΡΟΟΥῪ 

ΟΕὟὙΠ 
ΠΡΕΟΟεΚ 

ν. 33. ἘΟὙΉΡ ΡΙῸ οΥ̓Ήρ. 

ΘΎΡωΝ 
ΠΟΎΚεπορνιᾶ 
ἈΛΟΟΤῈ ἈΝΝΔΟΟΎ πᾶϊ πτὰ τοὺ- 

ΨΎΧΗ ΟὟΕῈ ΝΛΟΟῪ 

ὙΔΟΣΧΗΔΛΟΟΎΝΗ 
ΕΤρε πῖϑε 

ΝΥ ΔΎΧΠΟΟΥ 

ΔΎΘΩΤΕ 

ΝΕΎΕΎΦΨΡΔΝΕ 4) 

ΔΎΘΤΟΡΤΡ 

Ν ΤΕῪ ΝΕΙΆΛΕ 

χε χίοε ἐρρᾶϊ ποῪ Χ Δ ΆΚΙΟΝ 

ΕἼΈΡΕ Ππεοθη θὲ 

πᾶυωπε ἂν ΟΝ 

ΝΚΧΟΟΟ ΕΡΟῪΝ 

πᾶσε πῶρε 

ΠΕΔΆΤΗ 

οἰλὼν 

ΕΤΟΎεπ τ 

ΤΠ ΤΟΎΕΙΕΠπ ΟὝὟ 

δενοῖλε 

ΕἸπ Οὐ ἙΚΟΟῪ ΝῈ 

ΕὝΕΙΝΕ δ) 

ΕΒΟἋᾺ εχὼ οι ΠΕΥΘΡΟΟῪ 

ΔΕῪΤΠ 

ΝΟΎΡΕΟΟΕΚ 



ἔπ ι ἮΝΣ ἘΦ ἘΝ δ ἢ ν ὙΥΡ αὐ γυνς Υ ον εἶν αν 

ἢ κέν ὴ ν ΤᾺΝ Σ ἅτε γε ἐν, εν, ἀγα , ᾿ { ς ᾿ 

παγίς, οἱ { ἤ " 

τῷ ἘΧΣΙ Δ ον 

ΕΔ. Αἰῃέϊ. ἘΖΕεοῆ. (οαα. 

(ΔΡ.Χχνπι,24 4) ΠΟΎΟΘΟΡΕ... πέλας ΝΟΎΟΟΥΡΕ... πλλκᾶρ, 

β ὙΡΥ ΚΑΡ, 
» Χχιχ, 6 ΝΟΎσέρωβ ΠπΟΥΎσέρωβΒ πκᾶςυ 
» »» 8 τηνδεινμλεῦ νδεινε 

πΠΠν 5 Τνηδοβκοου νᾶ ΤΟΒΚΟΟῪ 

τ 1ο οΥβεῖ ΟὝΒΕεκε 
» ΧΧΧ, 4 ΝῈΝ ΤΔΎΟΟΟΓΟΟΥ ΝΕΝ Τ᾽ ἃ ὙΟΟΟΟδΟῪ 

».͵.Ὸ» δ “»“»“᾿Γχωζλ.. ερρᾶ Δεχτωδλ.. δρᾶ! 
» » 9 Ε΄ ἄκο ΕΤἄκε 

» ΡΟ 10 ΠΖΧΟΕΙΟ 586Π|6] πχοειῖο ὈΙ5 

» » 11 ΔΎΜΟΥΣΡ, ἩΔΛΛΟΎΟ, 

» » 13 πζοεῖο 56Π16] πίοειο ΡΙ5 

» ΧΧΧΙΠ, 14 ΟὙΟΟΡΔῪ οΟὙοόρδοτ 
» » 21 ἈΠκᾶδρ, ΘΌΉ πκδρ, 

» » 22 ἈΠΕΙΜΟ ΔΎ ἈΠευλλο ΔΑ Ὺ 

» » 24 δίλδι ΔΙΆδΔαΑ (510) 
»Ὸ». 26 εδΎωοοόπ᾽ εὰ ὙΟΟΟΟοΎ 
» » 27 ΟὙΩΟΤΡΈΤΡρΡ᾽ ΔΎΘΤΡΤΡ 
5, τὴ) 5. σουπηδοσοΎ ἘΝ ΔΟΟΟῪΡ 
» ΧΧΧΙΠ, 2 ΕΦΟΎΝ εφρᾶ! ΕΦΟΎΝ ΕΡΡΔῪ 
»,» 23.[ο]ἹγΟΔΆΠΙΤΖ... Οοὐ- ΤΟΔΆΠΙΣΕΣ... ογὐλλᾶ ει 

ἌΛΔΕΙΝ 
ΠΥ 4 ακαί. πσὶ ετίοίταικ ἈἈΠΙΕΡΡΟΟῪ π- 

τ|οδΆπιτς ΔΎω 

ΣΡ» » Πεάφορα ερος.... ΜῈ ΤίλλΙΦΟρΡο ἐρο ἄγω πτΕ 
3 ΕΙΝ τίοη6ε| εἰ ποτίδρο] 6) 

» » 1 πίηδουεω..., τε- πίουεωυ... ΤΕ πΛΛΟΎ 

ΓΤ »ΛΟΎ 
"Ὁ 12 Ετπᾶπλδπᾶ...  ε- εταπᾶπλδη δ... ΕΤΤῸ π ἀΚΤΟΟ 

Τοπᾶκοτο 
» » 15 πλλεεγε ΠΕΎΞ»ΛΕΕΎΕ 

"Ὁ » 15 πεογώ.Ννοτἄδνυο) πεογω... α τ ᾶδο 
δ. τὉ Μη πᾶ: ΔΙῚ [Δ ΠΕΙΠῚ 

4) Απλέϊ, ογ, νυΥ̓͂, 2-19, 4] 6(1Π| ΑὉ Εγπηδη. --- δ) Οὐδα πῃ τπποῖ5 οΧχ σοηϊθοίαγα 

5 η1 ΤΟΒΓ Κι --- 0) Ιῃ ἤηο ργοβοηυϊταν Απλέϊ,, ἡ 1451] Ἰορϑϑοῖ ἴῃ ςοάΐος : τοτδολοοςθε 

ὃ πογεροόδοπε “πώπρ, 011, ΟΧοῖδα πο ΓαΠα, Π1Π1] ΠΟΙᾺΠῚ ἴῃ Π15, ΓΟΙΠΔηΒΟΓΙΙ, 



Εά, Απηέϊ. ΕΖϑοῆ. Οοάά. 

ΘΟΤΟΙΡ ὁ ὁ ΕΝ ἐν Φ  τὰ διι τ Ἶ ὅν, ἜΥΎΠΘΕ ΠΟ 4) 

»Ό» 21 ΠΡΟΆΠΕ ΠΡΟΛΑΠΕ 
» Ὁ» 22 ἈΠΕΟΟΟΤΆᾺΛ δὲ λλπεο τι 6Ὲ 
»Ὸ» 24 ἔχδιε... Χεὲ ΟΥ- πχδειῖε... χε ΝὲῈ ΟὝρώλεε 

ρΡρωϑμε 
δ». 27. ΕΤΡΕΥΟΎΥΟΝΚΟΥ ΕἸΡΕΥΟΎΛΛΟῪ (510) 
5», Δ» 31 Ο ΝΥΕΥΤΙΡΟ ΟΝ ΤΕΎΤ Προ 

» ΧΧχιν, 5 ὙΝιν. εν Ν ΔΕΟΟΟΥ π-ὶ τνδᾶ το ΔΎΩ ΝΔΕΟΟΟῪ ἣἤ- 
ΤΕΤΕΎΛΟΟΝΕ ἂν ΤΕΎΥΝΆΛΟΟΝΕ ἂν 

51... .4. πετον διε" ΠΕΤ ΟΎΟΚΘΟΩΙ 
τον 8 5 ΤΥ ΘΘΗΣ: ΔΎΩ ἃ ΝΑΕΟΟΟΥ χυύώῶρε ΕΒΟᾺἋ 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

- ΚΕ --- 

ΧΧΧΥῚ, 6), 295 ὑΝΔΝΟΥΧΚ 
» 

» 

Σἴς 
» 

» 

ν 

» 

» 

» 

ΑἹ ΝΥ. 19 ΡΙῸ πίρεορποβε ἰθρ ἴθ ποβῖτα δά, πίρει βποβθε --- δὺ Αρορταρδαῃι, 

400 ι.88}.8 οϑῖ Αὐηδϊηθαι, ὃχ Ὑ. 4 {{Π51}}ΠΠ δὰ ν. δ, αὶ ἰποὶρὶς οἰβάθπι νοὶ ἃς ν. 5. 

29 

» ΝΕΤΤ Νά πολι ἃ 

ΤΉΡΟΥ 
Νϑδοδί. 

οᾳδε 

2 ΠΟΝΤ ερρᾶϊ 

21 

ΟΟΟΥ αὐλᾶρε 
ΔΎΩ ΝΟΎΩΙ 
πτπᾶρδοτδο 

ΕὙΤΟΆΛΕ.... ἈΠπκω- 

ΤΕ 

ΕὙΠΉρω.... πκᾶζο- 

ΦΨΎΔΛΔΚΙΟΝ 

εον ἡ Ν ΥΔΎΔΗ 
εἐπεοιϑ!ᾶ! 

ΧΙΝ ὙΠΎΔΗ 

δὰ πεοκὼ τε 

ΕὙΘΟΟΗΣ 

-- εὴ Οπι. 16-23, φαΐὰ φαἀϊτὶ ἂἃῦ Ετηιδῃ. 

ΕἼ Βε χε ἈΝ ΤΟΥ ἈλΔ ΝΗΎ εδΎ- 
πε πρρε ΝΝΕΘΎΡΙΟΝ (510) 

ΤΗΡΟῪ ετοώε 
να ΝΟΥ 

πετπᾶνπολιῖᾶ 'ΤΗΡΟῪ ηδτῆ- 
βΒε ΤΗΥΤΝ 

πτᾶτββε ΤΗΥΎΝ ΕΒΟΔΟΝ πε- 
τπᾶπνολλίᾶ ΤΉΡΟΥ 

«οὐδε 

ΔΟΝΤῪΤ εἐρρᾶ! 
ΟΟΟὟὙ λᾶρε ΟΝ ΟὙᾶρε 
ΔΎΩ ΕΥ̓Ὶ 
ἘΝ πᾶρΔΟΥ ἄς 

ΕὙΤΌΟΛΛΕ.... ἈἈΠΕΎΚΩ ΤΕ 

ΕὙπορώ.... ΝΥ ΔΖΟΦΎΥΔΔΑΚΙΟΝ 

ΕΦῊ ΝΥΎΥΔΎΔΗ 
εἐπεοιϑιᾶὶ ΔΎ εἐπεοούτυτυς 
ΧΙΝ ΠΎΛΗ ἘΠΎ ΔΗ 
δα πεοκωτε 

ΕὙΘΟΟΠπ 



» 

Ψ 

Ψ 

Ν᾽ μἌῶὼ ἂν, 

ῳ 

Ἐά. Απλιέϊ. 

41 

44 

10 
20 

Ὁ Ὁ νγ λον 

πὸ ΧΙ .- Ὁ 

π ΤΠΗΔΗ 
οιὲ ΤΔΎΔΗ ΕΤῸΝ 

λαλλὰ 

πΟΎΡΩΘΕε 
πεΘΎΟΙΔΟ ΤΉΡΙΟΝ 
ΔῪ πογώζϑο 
τ ΤΟΎΝΕερ 
εοᾶ πᾶ ον 
ἐπιολ Ν τ 
ἌΠεΤοΙ ΒΟᾺ 

προ ππδοο 
ΕἾ ΧΙ ἐπερϑλτῦ 
ετλπλαδ ἌΠΡΗΟ 
ετερλλΔΎ..... χε 

ΕὝὙΕΤ... ΕἘΝΕΤΠΗ Τ᾽ 

»“οδἕὌὁο[0͵ὐὰ πὰ 

πε πκᾶςυ 

δ. πκᾶς 

πκᾶ εὐκώῶτε 45- 

πκᾶςυ 
πκᾶς εκᾶς 
ΤΗΎ ΔΎΩ 
ΟΎὝΟΕΙΝ εβοΐλρϑα πε- 

ΟΟὟ 
ΕΤΌΟΎΩΝ εροο..-. 

ΕἸΤΤΕΟΎΩΝ Εροο 
ὙΠΝΝΗ 
ποασώω τ 
τλλὰ πᾷ 
πᾶοχιορ δαὶ 
παοπ 
πεορᾶπι πε 
ετ σε ελλὰ 

Ε Ζαοοῆ. (οάά. 

ἩΤΙΠΎ ΔΗ 

ὃ'΄ὴ ΤΔΎΔΛΗ ΕἸΘΙΘΟΎΝ κἀπὸ π- 
ὙΠΎΔΗ ἈΠπελρι τ᾽ ΔΎ πεΥ- 

δὸ εὐδώς "τὸ ΕἸΤΈΘΙΗ ἈΛΠΡΗῸ᾽ 

ἌΧΠΦΟΤ ΕβοᾺ ΝΎΠΥΣΗ ΕἸῸΝ 

λλλλᾶ 

ΕΝ ΟΎΡΩΘε 

πεοθΎοΙΔΟΤΉΡΙΟΝ 

ΔΎΩ πουώςτῦο 

ΤῊ ΔΎΝΕΡΟΙ 
ποᾶ πᾶ ΟῪ 
εἐπϑολλν τ 

δι. πεΕΤ ΘΙ Β 0 Ἃ 
ΕεἾρο Ἀπῆδοο 

ΕἾ ΧῚ ΕΠΕΆΛΟΙ τ 

εταλποᾶ ἈΠΡΗΟ 

ΕΤΑΛΔΎ.. ΔΎΩ εὙεΐς... 

ΕΝΕΤῊΠπ 

εατϑλὰ πὰ 

πε πκᾶςῃ 

ὃν πλλὰ (510) 
Ἀπκᾶςο εὐκῶτε φῳκ πκᾶ 

τκᾶςρ 

ΤΗῪ ΠΡΗΤΟ ΔΎΩ 

ΟὝΕΙΝ Εβολρλλ ΠΕΟΕΟΟῪ 

ΕὙΕΟΎΥΩΝ κου... 

λλλλοο 

ὙὝΠΗΠΗ (51ς) 

ΠΟΥ 

λλλλᾶ. πᾶ 

πδοῦχίοορ λλλλοοὶ 
πα οοπ 

πεορᾶν ΟΝ πε 
ετωσε ερρδὶ ελλὰ 

. ΕὙΕΟΎΟΟΝ 



᾿Υ  ΎΔΕΣ ΟΞ ΟΛΆΝ Δ ΡΣ ΣΈ Ρ Ή γα 
Ψ, , Ψν ἐν πτν ὃ γε γτι,: ἐν 

Ἢ ἌΣ 

-“- τὑΙ͂Σιν -- 

Εά. Απγέϊ. δη. Οοάά. 

(δΡ. π, 21 ΝπεΎκλᾶβε ΝΕΎΚΆΔΑΤ 
»» 235 Δα Τενᾶτω ΟΟὟΡΕῈ δα τενᾶκω (519) ΔΎΘΕ 
ΟΣ ΔΑ Ρ Π0. 0ν ὼ ἌἈΠκω τ 
ν᾿ ἀντ δ ΠΤ ΧΉΤΟΚ 

»,» 20 ἥδὼβ δ φρὼβ 
»..» 31 πνυρροῦ ΠΟΎΡΡΟ 
χ᾽ δῷ ΟΜΕΡΙΕ περπε 

»,» 586 πεοτερεωμλᾶ 4) πεοτερηωλαᾶ (510) 
Ἀν Στ δῖν ΔῪ ἢ 

», ὙΠ, 21 ΕἸΝΎΔΛΗ ΤΕ ΕἼΤΕ Ν᾽ ΤΑΛΗ ΤΕ " 
γ 17 ἘΠΙΚΟΤΎΚ ΔΊΕΝΚΟΤΚ 

» ΙΧ, 1 ΝΔΟΟΎΗΡΟΟ πΔΟΎΗΡΟΟ 

»,͵͵͵,» 6 πᾶρραι πλᾶοο πάρι πᾶδοο "ΤΉΡΟ πκᾶρ, 

»»» 7. ΠΕΤΑΛΠΟΎΕ ΠΕΤΕ ἈΛΚΠΟΎΕ 
»ΌΡ» 8. ΔΙΚΔΙΟΟΥΝΗ ΟΟΘΟΟΠ ἀδβιπί ΡῥΓΟΓΘΙΒ ἴῃ (ΟΑ. 

πῶᾶκ 
»,»Ό» 00Π νὰν εὔοοπ πᾶν 
»» 10 ἈΠΕΈΝΑΛΤΟ ἈΛΠΕΝΈΛΔΑΤΟ 

»Ὸ» 13. ΝεΕΝΟῚ ΝΧΟΝΟῦ.ΕΙΛΕ ΝΕΈΝΧῚ πόοπνο... ξεῖλλε 
»ΌΌ» 15 ΔΙΈΡΑΝΟΛΛΕΙ ἀπ δ ΝΟΛΛΕΙ 
δ». .1ι8. δΑχεικεεν γῇ ἈΛΧΠΕΚΕΛΑΤῸ 

»ὉῸ» 21 ΘθΟορδοιο δὴ ϑορᾶδοῖο 

»Ὁ», 295 αἱ πρεβδωμδο πρεβλωκδᾶο: δ Ύ ΚΟΤῈ π- 

σεκὼτ πτεπλὰτιδ᾽ ἊΝ’ π- 

Ναοαί. ΟΟΒΤῪ ετοὶ βο0Ὰ πτε πεουὸ- 

εἴ πε ΕὙζΟΟΎΕΪΤ 

5. τὶ». 20. ΕὙΠΕΓΕΘΙΟΎΕΙΤ ΕὙΠΕΤΟΘΟΥΕΙῪ ἂπ᾽ 

»», 27 ἈΠΕΙΟΤΟΡΈΤΡ....1“1- ἈΜΠΕΟΤΟΡΤΡ .... πώς ....- 

πωυωτυ΄... ἐεπχῶὺκ επχὼκ ΕΒΟἋᾺ 

» χ» ὐνὰ ἩΈΡΙΟΙΟ ὙΚΡΙΟ 

Ἀπ ΝΘ ΟὙΒΔΑΆΔΙΝ 

» Ὁ», 6 ἐρε ΠεηθΡροοΥ ποὺ- Ἐρὲ ΠΕΡΡΟΟῪ πνεοκυᾶχε ὁ θὲ 
ἌΛΗΗῸΘΕ ἈΧΠΕΦΡΟΟῪ ΝΟΎΛΛΗΗΙΘΕ 

» » 8 οεεπε ἔϑρᾶι οεεπε ϑρᾶϊ 

»,.» 11 Ἀπεύᾶχε ΧΕ αἀπεϊᾶ χε 

4) Απιόϊ. σομῖγα οοαϊοὶβ ἀποτουίταϊθιλ νογβ. 50. ργδθγαϊτϊ νογϑαὶ 58, 



(δρ.ν, 
» ΥἹΙ, 

» Χ, 

» » 

» » 

» ΥἹΙ, 

» » 

» ΨΙΠ, 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

ΙΧ, 

» » 

» » 

» » 

» Ϊ, 

» » 

» » 

» » 

» » 

"2 Ι, 

» » 

᾽ ΙΠ, 

» » 

4) Ατηέϊ, οη1. νν. 9-12, 4υἷα φαΐ ΔΡ 
Ἀπιέϊ. οἴ, 

ν 

εν, “Ἰλ ἃ Ῥι ᾿ ΨΥ ΝΥ ΡΨ 

ΡΥ εν Κι ὙΡΡΝ ΚΡ Ὑ ΜΕΝΣ Π5 τ) Φ 4 ἷ ᾿ 
ν Ἦν ' ᾿ 

"μῃ' 2 

Ὁ ΌΟΥ. 

Εά. Απεέϊ. Ο5. (σα. 

14 ἄποκ εἰὸ θὲ ΔΠΟΚ εἴο πθε 

ι ΝΎΝΚΤΟ ἩΤΉΚΤΟΝ 

4 εἰἌληπτε..... ἐπ εἴ ““η τεῖ...... ἐπῶν 

5. ΠΕΟΙΕΟΟῪ ΠΟΕΟΟῪ 
ιο πᾶιλλᾶ πικκᾶ 

Αη1. 

14 ἀλλὰ τ δλλᾶ ἀπν' 

16 πΝΕΚΠΡΟΦΎΤΕΥΕ.... ΝΝΕΚΠΡΟΦΗΤΕΎΕ.... ΗΉΘΕ 

λλληητθε 

2 εἰᾶδ ΤΩ εοᾶδ ΤῸ 

4 ΔΎΩ ποΕτΤΆ[ΚΟ] ΔΎΩ πετ[θκΚεὶ) 
6 πίτεν͵ηλλα τεπηλλᾶ 
δ ΝῚΡ ΦηβΒε α) ΟΕΡ φΦηβὲε 

13 εθη Δ ΝΟΥΟΥ ΕἸ Νὰ ΠΟΥΟῪ 
14 πετλε ΤΟΥΝ ΟΕ Λε ΤΩΟΥΝ 

3 ἌἌπελλτο.. πλλᾶ.... ἈΜΠΑ4ΛΤΟ... λ4πλλᾶε (5|ς)..... δ6- 
ΕἌΔΟΚΟΟῪ 6) ΔΟΚΟΟΥῪ 

7 "ἈΠΙΗΣ ἩΠΙΗ Δ (910) 

ι1 πδιδίὼν Ἀπᾶδιων 

14 πρενην σεογλ ΝΡΦΕΝΝΗ ΝΟΕΟΎΩΔΑ 

ΜΙοΉ. 

ι 7ἀἙωῳρδοθει... ὼ- »“ώρδθει... πἴωδθδλα 
ἀτιδθδλλ 

4 [ΠΤ ΟΎΕΙΗ σε δ οὙ- 'ΤΟΎΕΙΗ οεἰ Ν ἀΊΝΟΕΙΝ 
ΟΕΙΝ 

ΙΟ ΟὟὙΝ ΤΗΥΎΤΝ ΟὟΝ ΤΗΤΝ (510) 
15 ολολᾶλ ολολλᾶνι, 
106 ΟὙΔΕΤΟΟ ΟὙΔΊΤΟΟ (ϑ|ς) 
8 πεηδᾶρ πειδᾶρ 

11 ΠΤΤ ἈἈπειίλᾶοο ΝΥ ΔΤΙΔ εἰλπεΐλδοο 
6 ρωτπ πᾶρουτπ 

11 ΜΠΕΟΟΎΗΗΒ Δγω.... 

οὙὐώωιπεῖ.... εχν 

ἸΧΟΕΙΟ... λΆλλοῦ ΧΕ 

ΠΕΟΟΎΗΗΒ ΔΎΟΥΟ.... ἀΎΩΘΙ πε... 

εχλλ πχοεῖο... κοῦ ΧῈ γ“Λη 

ἘΤΠΊΔΏ --- ἢ) νυν. 4-5 ἀφάϊ Ζοορα, ἰάθο 



» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

α) (καρ. νπ, δαἀϊταμη ἃ0 Εγηχαῃ, Οὐλιβϑαμα οϑῖ ἃ0 Ατῃέϊ, 

10 

5 

τ 

Ὁ “ὦ ὦὐ ἡ 

15 

ι1ὃ 

Εά. Απηέϊ. ΜΙΊοΗ. Οοὐά. ἜΝ Ἢ 

πουοώώτθε πουοθε Ἐς τ Ὴ 1 
εν ν Χι οκῷ εὐ ν χιοβὼ ΜΕΥ Ἧ 
πλδοο πλδοο ὧν 
ἔνκω πτεντᾶυ- τνδκω ἡ τεν τἀ ΎΟΥΟωοΙ 5. εὙ-ὸὸὸ 

ποχο 4) οεεπε᾽ ἄγω τεν ΤΔΎΝΟΧΟ. 

ΙοΘΕὶ. ΠΣ 

τηδ ΤΟΡΤΡ νδρ ΤΟΡρΡῚΡ᾽ 

ΑΡά. 
ΘόΌρἄοιο ΝΎ ΔΟΝ ΔΎ ναραΐ 

εροο πόι ΔΒ ΆΙΟΥΟ 

ἌΛΠΕΚΟΟΝ ἌΛΠΚΟΟΝ 

ΠΕΚ ΤΟΎΣ Νὰ ΚΟ ΠπεκΚ ΤΟΥ αν ἀκ ΤΟΥ 

Ιοῃ. Ε: 

ΕἾ Βε ΟὟ ἂκρ ΕΤ Βε ἄκρ 

ἈΛΠΡΤΡΝΆΛΟΥ ΑΛΠΕΤ ΡΝ ΑΛΟΥ (510) Ἷ 
ΔΎΘΦΥΜΔΟΟ ΟὙΡΎΔΟΟ Ἔν δ ἐν} Ἢ 
επᾶουχᾶι ἐπᾶουχᾶϊ πχοεῖο 

Νδῇ. : 

δὴ ΟὙΒΩΝΤ δὴ οὙὐδών 

“ὩΘΟΠπᾺ Δαδοπα 
ὙΝΕΤΟΦΥΠΟΛΛΟΝΗΘΑΛ ΝΝΕΤΟΎΠΟΛΛΟΝΗ Εροῦὶ δὶ πε 

ΠΕΎΦΟΟΥ ΘΟΟῪ πδνυ 
πον ᾶχι κβὰ πον χὶ κβὰ ἂν 

ΗδρΡαο. ᾿ 

ΠΡΟ ΤλΑ ΤΥ Τ ἌΛΟΩΟῪΤ ψκ 

ἈΝ οὙδΔοεβιὰ Ἅλεν ΟὙδοεβὶδᾶ 

εβολον ΦΗΤᾺ ΕβΟἋ ΝΦΗΤΕ 
ΟὙΟΙΝ τ ελιὰ ΟὙῸΝ Δελὶδᾶ (510) 

ΞΟΡΠΟη. 

πε ΝκΚΔΟΟ ΔΕ ἩΚΔΟΟΔΕ πὲ 

ΠΕΎΚΕΝΟΎΒ.... ΕΒΟᾺ- ΠΕΎΝΟΥΒ... ΕΔΟΆχε ἃ πκὰϑ, 

χε πκᾶὰρ, 



ἐν ΠΟΎΣ ἮΝ ΤΡ αν αλλ ; 

-- ΊΧΧν -- 

Εά. Απηέϊ. Αρρ. (οαα. 

(δρ. π, 2 εκχώ “᾿νλ00 εκχὼ ιλοθ ἩΔῪ 
» » 12 ἈΝ ΟΥὙΝερ, Η ΕὙΝΕρ, (510) 

»ΌῸ» κ5 ΤΕΝΟΎ λε δὄᾶδο ΤΕΝΟΥῪ 6ε κᾶδο 
»ῸῸ» τι ΔΎω ΟΔῪΎΡ ΔΎΩ εὐΔῪΡ 

ΖεςοΉ. 

» 1ν4},2 ΝΉΦΗΒΟ ριχῶο ΠΝΡΗΒΟ ετριχῶο 
» » ΘΞΕΞ1Ι ΟὟ ΝῈ ΧΕ ΟὟ ΝῪ Ε 

» ἡ, 3. ΟὟὙΝ ΜΜΔΛΟΟῪ ΟΝ ΔΔΛΟΟῪ 

»Ὸ» 4 ΔΎΩ επηὶ ΔΎΩ ΕΡΟῪΝ εἐπηΐ 
»Ό» 5. ερρᾶι ὄπΡΗτΤ....- ορδὶ ΠΡΗΤ.... ΠΚΗΔῪ 

κηδΎΣ 
»» 10 Ερε ΠᾶιΙ ερε πᾶϊ 

» ΙΧ, 9 ΕΔ ]Ἰ ΤΕ... ΝΚΗΡΗΟΟΕ “ἅτε... ΚΗρηῆοοε.. 

οὐ ΠΘΙΔΗΛΑ...... εὐ- . ΟὙΟΗσ᾽ 
ΟΗδ᾽ 

ἘΠ αι 12: ΔΎΠΟΤ δΔοΟσε ΔΛΆΛΠΟῪ ἄοσοε (51ς) 

» ΧΙ, 12 ππᾶθδν πᾶθδν (81ς) 

»ΌῸΡ» 14 ΠΝΕΎΡΙΟΛΛΕ ΔΎΩ πΝεΎρἴολλε 

ΧΙΠ, 1 ΝΕΤΟΎΗΡ, ἍΝ ΝΕΤΟΎΗΡ, 
5» » ὄπρωμε.... Νδὲεν οὙρώμε.... 

ἈΝ ΎΤΝΟΥΣΧ οὶ 
»,.» 8 εὐνδὼπ εἰν δχπ 
Πρ ΟΠ ΚΕΝ ΔΎ ΔΛΛΛΟΟῪ 

» ΧΙνδ),)2 ΟὙΠΟΔΎΜΟΟΙ ΕὙΠΟΔΎΛΛΟΟ 

4) Απλέϊ, ογηϊτ σαρ. 1» 12-19») 4186 ρεγίσορα παροίαγ ἴῃ ςοα, ΧΧΧΊΙ --- δ) Θεααοηία, 
ΡῬο([[υδαυδᾶπὶ 6 οοά, ΧΧΧΙΙ, ΟΧ ΠῚ5. ΧΟΙΧ ΠΊΪΠ115 ΠΟΙΓΓΘΟΙΟ ἰάθη ἀδρσομηρϑίῖ. 

᾿Ξ 
“-----Ξ-ὸὴ 

τι -- 
οἱ τς ὦ 

πΘΙΕΔΉΗΛλΑ 

ΠΟΤ ΆΛΝ Τ ΝΟΥΣ ϑλα 









“». ἵπχώλλε πίωβ᾽ πλίκδίοο «ς- 

21 ΝΕΎΝ ΟὙρΡώλλε᾽ οὴ ΟὙχχυρᾶ᾽ χε τ αΎΟΪ Το ἐπεαρᾶ π᾿ πὲ 
ἴωβ᾽ ἀῶ πὲ οὙρδλλλλλε πὲ πρῶϑλλε ετλαδ ποῶτπ πλὶ- 
καἄϊοο᾽ πρεοζϑλλθε ἈΠΝΟΎ ΤΕ εοὐἰοᾶΗΥ ΕβῸΟᾺ πρῶβ πἴλα ετ- 

9 ΘΟΟΥ͂. ΔΎΧπο᾽ Ἅε πᾶο Ὁ ποᾶςο πῆρε πὶ ΟΝ Τ᾽ πῶϑε- 

8 ἐρε. ἄγω περε πε τ ΝΟΟΎΕε᾽ εἶρε ποᾶςϑο πο ΠΕΟΟΟῪ ΔΎΩ 

(ΟΝ πο πόδηλου δ᾽ ΓΟῪ πε ποοει πεέρε ΔΎ ΤΟΥ 

πε πῖδ᾽ ορίλλε πρευβλοοπε ΟὙΝΟδ ΠΟΎΠΗΡΕΟΙ Δ᾽ ἈΝ φεν ποῦ, 
πρβθηΎε ἐνευοοπ πδο οἴχαι πκᾶρ᾽ ΔΎ πὲ οὐρλλλαᾶο πὲ 

.« πρῶλκε ΕΥ̓ ΔῪ ΕβΟΔΟΝ ΝΕΤῸΝ ἀϑϑμᾶπδ ἈΠρΡΗ. πεᾶρε 
πε ηρε Δ ε᾿ Βὼκ "»Ξ,Ν' ΝΕΎΕΡΗΎ δίοΎοοπ᾽ ποεο Ἀλλη πε ΕὙΧῚ 
ΠΑΔῪ ΠΝ ΤΕΎΚΕΟΟΟΛΛῚ ποῶδεὲ ΕὙΟΎΩΔΑ᾽ ΔΎΩ εὙὐοῶ πλλλαδ Ύ. 

5 δυ εἐρῶδν πΕΈρΟΟΥ πο χὼκ Εβολ᾽ ὡδρε ἴωβ᾽ ΧΟΟῪ 

ΠΟ ΤΒΒΟΟΥ δο) ΤΟΎ Ν᾽ ἐρ' ΤΟΟΎε ΠΟ τᾶ Δο εἐορᾶὶ πρεηθΎοϊδ᾽ 
δΑΡΟΟΥ κᾶ τᾶ "ΤΕΎΗΠπε' ΔΎ οὙδοε οὰ ποβε εἰ βεὲ πευΨψυ- 
Ὴ" πέρερε ἴωβ τἄρ᾽ χὼ φ“"»»λοο᾽ χε »λεωδλκ᾽ ἃ πᾶζϑθηρε ἈλεεΎε' 

ΕΘΦΕΝΠΕΘΟΟῪ οὶ ΠΕΎΦΡΗΤ ἘΠΝΟΥΤΕ. τ ἀϊ δὲ τε θὲ ἔγπερε ἴωβ᾽ 
δ εἶἷρε φ300 ΠΝΕΦΟΟΥῪ ΤΉΡΟΥ. δοῦώπε Ἅλε τἀπεΐδροου ἃ πᾶν- 
ΣΈΔΟΟ ἈΜΠΝΟΥ ΤΕ εἰ ΔΎΔρερᾷ ΤΟΥ ἈΠΕΛΛΤΟ Εβ0Ὸλ ἈΔΛΠΧΟΕΙΟ᾽ 

ΔΎΩ ἃ πλιδβολοο᾽ εἴ ΕἸΤΕΎΛΛΗ Τ ε΄ ΔΟΚΤΕε πκᾶρ᾽ εὐλλοοςθε 
7 ΦΗΤΟ. πεχε πχοεῖὸ Ἅε Ἀ"πλίδ βολοο᾽ χε πτἄκεϊ των ἃ 
πλῖδ βολοο᾽ οὐώωυε πεχδο} χε δίλλε τ πκᾶρ᾽ ΔΎΩ δίδλλοοςθε 

Ι0ΌὉ. 1,7 εἴ 41101, ποωτπ - ἀμεμπτος εἴ Μ. πδτδρικι ---  δυχπο᾽ -- εγένοντο; 
Μ. δωωπι --- ἦ ογποδ΄-- Μ. οὐκί ρῖὸ πολλὴ σφοῦρα -- ογρακαιδο -- Μ. ρῥῖὸ εὑ- 

γξνης Ηΐϊοτοη. ποϑ]5, (ΟΠρ]. μεγαὰς -- ΠΘΡΤ. δ᾽} --- " λε - στ., Μεβωρῇ. οΥὐοὸρ 

- Ροϑὲ ἁβληπε᾽ Μ. δή. ὅγε πηὶ ψππουπιουξ ποοῖ --- ὃ χοοῦ πὸοτββοοῦ...... ετβε 

πΕΥΨΎΣΤΗ - Ογ. Ηΐογοη. οἵ ϑυγο-οχ,, Μ. ογώρπ ἔπεα τεβηεώονι ππτεςδί πογλλδοι 

ἩΤεΟ τ δΆΟΟ, ἔρρηι φ05. ΠΟΎΨΎΤΗ -- πέρερε, ἴΐὰα οοά, ΡῬΓῸ περε -- οὅκ πεΥύρητ -- Μ. 

Ηϊογοη. εἰ Α., ϑγγο-ποχ. -- (τ. εν τῇ διανοιᾳ αὐτῶν --- " Δουώπε Ἅλε χκπεῖροοῦ, 

εἴ 5ῖς α101, Μ, δαᾳϑώπι δε πχε πᾶι ἔφροου, Οἵ. χαὶι ἐγένετο ὡς ἡ Ἡμερὰ αυτή; 

χαὶ ιδου (Α. οπι. τδου), ΟΥΓ. - γαῖ. χαι ὡς ἐγένετο. ..-- Ἀν ἴῃ ἀλπηοΎ ΤΕ, 50 Ρ[ ΠῚ 

ἴπι ἤπθ ψϑῦβιβ, ΤΟρΘΤΓ ᾿ηϊτο 5εαιθηῖ5 -- ΔΎ ἴῃ δΎΔΦΕερδι᾽ἡ ΤΟΎ ΒΌΡΟΙ ΨΘΙΒΏΠῚ, οἵ ζγο- 

ΒΟΥ ρία πὰ Ὁ αἰΐογα τηδηὰ -- επτεγαλητε) -- ΠΡ. ὨΣῚΠΞ οἵ Νυϊρ., ὅγχυ. Ηίθγοη, εἵ Μ. 
Ξ Οτ. μετ᾽ αυτων -- Δακτε..... πρητο, Μ. οΥορ, δορὶ οικεις πικᾶϑι ΟὙΟΡ, δε οισι 

πόλητο ; οδάοσίῃ αἀά. Α. περιελθὼν ΤῊΝ Ὑὴν και εμπεριπατησας τὴν ὑπ᾽ ουρᾶνον. 

ζοίογί (οϑί65 ΟΠ, --- ἶ πεχε Ἅλε, 5υΓ. εἴ Μ, -- (τ. καὶ εὐπεν -- ροϑῖ ουζωυε οὰπὰ Μ. 
ΟΠα, τῷ χυρίιῳ -- ροδῖ πκδρ, Μ. αἀά. τηρε!. 

ἴον. 1, 1-7. 

Ἐπαόμεντα Οορτο-ϑαμιριῦλ, ΝΟ]. 11, Ἱ 

ἔῃ, ΧΧΙν. 
Ρ- Δ: 



“Ἵ 

»ἢ 

Ε] 

δ. δὰ τπε᾿ Τ Ἀπεμλᾶ. πέχε πχοειὸ λε πδο χε ἄκτίοτηκ' 
δ'Α πεκρη τ᾿ ἐπᾶρλιοὰλ ἴωβ' χὲ χαν ρώλλε ὙΠ ΤΩΝ Ἐροο᾿ 
δῖχλι πκὰρ᾽ “πουτπ πρλλλλλλε πρεοζθλλε ἈἈΠΝΟΎ ΤΕ. εὐοᾶ- 

9 ΘΗῪ ΕἈΒΟᾺ ἈΠΕΘΟΟῪ πι. ἃ πλιᾶβολοο ΟὙωβ ἌΠΑΧΤΟ 
ΕΒΟᾺ Ἀιπχοεῖο εὐὔχὼ Ἄλλο χὲ Ἢ ἐρὲ ἴωβ λθε ἌἌΠΧΟΕΙΟ 

ιἊο ΝΧΝ ΧΗ" ἍΗ ΠΡΉΟΚ ἀπ᾽ πεν Τἄκτᾶςθε πἄπεοβοδλ' ΜΝ πᾶ- 

ΠΡΟΥΝ᾽ ἈΜΠΕΟΗΪ ΔΎΩ ΝΕΤΆΆΠΒΟΣΛ πῆκὰ πἰλκ ΕἸ ΟΟπ πᾶο 
ἈΠΕΟΚω ΤΕ, ΔΚΟΛΛΟΎ ΕΝΈΟΘ ΒΗΎΕ 'ὋΤΉΡΟΥ ΔΎΩ ἄκτδςθε πειὶ- 

". ΤΒΝΟΟΥε οἴχλι πκᾶρ. δἄλλὰᾶ Δ ΧΟΟΥ Τεκόιχ ποχώωρ, ἐπκὰ 
ι.. πἴλα ΕἸ Τ ΔΩ εὐχὲ ΟΝ ΔΟΛΛΟῪ ἈΧΠΕΚΆΑΤΟ ΕεβΟοᾺ. ὧΤΌΤΕ πέχε 

πχοεῖο τἀἀπλίδ βολοο χὲ εἰρη τε τ ππκὰ πα ετοοπ 
ΠΟ φὰ πεκόι χ᾽ ἀλλὰ πρχρ, ἐροῦ} ἀγῶ ἃ πλίδ Βοΐλοο εἰ 

3 εβολρίται πχοεῖο. δἄοωπε Ἅε ᾿᾿πεΐϑφοου ἐρὲ πϑηρε πίω θ᾽ 
““,. πεοζϑεερε᾽ σὺ ΠΟΎΗΡΠ ολλ πηΐ ἈΝΠΠΕΎΟΟΝ ποῦ ΔΎΩ εἰο- 
ΦΉΗΤΕ εἰὸ οὐβδίωϊνε᾽ δαεῖ “πεχδο πίωβ᾽ χὲ πεὲρε πορθεῖ 

ι» Νέρε οκᾶϊ' ἀΎω νεύάλοονε πνεῖδ᾽ ορίλλε οἱ ΤΟΥ ἃ πετ- 
δῖχλδλωτίῖζε εἰ ΔΎΘΓΓΟΥ Δίου χαϊ ὩΔΎδα τ᾽ δΔίεϊ ετἄλλοκ. 

1 ὃὅ. τπε᾿ - Μ. οἄπεοητ πτῷῴε, αἵ. τὴν ὑπ᾽ ουρᾶνον --- ὃ πεχε λε, Μ. εἴ ΘΓ. 

Ξ- χαι εἰπεν -- ρὰα πεκρητ᾽ -- Μ., ϑυτγο-Πεχ. -- ΟὟ. τῇ διανοιχ σοὺ - ἐπαρειοδᾺ --Α. 

Ποθγ. εἴ ψυϊρ., Μ. -- ατ. του παιδος μου -- ἀκαατ ρώκκε᾽. .. Ἐροα -- Α. οὐχ ἐστιν αν- 

θρωπος ὁμοιος αὐτῷ τῶν; Μ. ἀκβκον πετῦπι ἅκλλος εν πετίθοπ, Οἵ. οὐχ εἐστ' 

χατ᾽αυτον (Υ. κατ᾽ αυτον των), ϑγτο--Ποχ. ἴῃ ταχῖα οἱαϑῖ, ἴῃ πιᾶγρ. θοὰς ἰέονν τα ἀπῖδ 
ποώττ οὰπὰ Μ. οὔλ. ανῇρωπος -- ἀπ ἴῃ ἈΚΠΠΟΥῪΤΕ ΒΌΡΘΙ ΕΓΒ. ἃ ἈΓΪπηα ΠΏ -- Εθ0 

γοςὶβ τεπεϑοου ἴῃ γαβαγᾶ --- ὃ δηῖο οὐ οπι. ὃε, Μ. οτορ, πεκχε -- Μ. -- Α. οὔι. εὐ- 

χὼ ἄκαος -- ἰδ πεν τάᾶκτδιῦε (ΟΌ1115 Ἰἰῖοτὰθ τὰκ ΒΌΡΟΙ ὙΘΙΘΌΏ,, εἴ ἃ τϑοθητοτῖ τηὰ πὰ 

τοβο ρα) -- Μ,, ὅγζ. -- αγ. περιεφραξας -- πλπεαθοὰὶ -- ὅγ., Μ. ππεορϑιπδροζῶν τὰ. 

παῖ -- χαι, Μ. δκολλοῦ -- ππκὰ -- τ΄ οἵ ὅγ1.,) Μ, πε εποζδι -ὸ πδιο᾿ ἀκπεοκώτε, Οζγ. αὖ- 

τοῦ χυχλῳ, ϑγτο-Ποχ. οἵ μθῦγ. -- Α. αὐτῳ κυχλοθεν -- επεαιοθηνγε (ςαϊὰ5 8 58 νεῦϑὰ 
ἃ βθοπάα πιὰη) πτηροῦ, Μ. εἴ ὅγγ. -- 6γ. τὰ εργὰ τῶν χείρων αὐτου -- δινζῶ -- ὅτ. 

εἴ ὅτᾶος., Μ. οἴῃ. -- 1 ἥἄοχὼρ ρῖὸ χαι αψαι -- ροβῖ ετπτᾶο Μ. δα. ππτεπδν 

- εὐχε -- ἡ μὴν -- ἀἀπεκάλτο, ὅτ, μθῦτ. Ααυῖα οἵ Ηϊογοη. -- Μ. ἕροκ πἴπεκεῖϑο, Οὕ. εἰς 

προςωπὸν σε --- ᾿5 Μ. οὔ. εἰσϑῆν τε τ -- δὰ πεκδίᾳ, ατ. εἴ ὅγγ. ἐν τὴ χξιρι σοὺ; 

Μ. εὔὔρηι πμᾶκ πελὰ τεηοδᾶρξ -- διλλὰ ἀπρχῶὼρ, ρου -- τ. ὅγυ. εἴ Ηΐοτου., Μ. ἐδ νᾺ 

Ἐπτε ΨΎΧΗ ποὸκ ἀχπερθροὺ ερδ ἔρος -- ᾿ἢ Δοίυώπε Ἅε - Μ., Α. καὶ ἐγενετο, ϑντο-- 

μαχ. -- τ. και ἣν -- ποδ΄ -- του πρεσβυτέρου, ἰΐδηι ν. 18 ---- " Δαεῖ... πω, Μ, Ηἴετγοι. 

οἵ ὅγζ. -- Οὐ. ηλθε πρὸς ἴωβ χαὶι εἰπεν αὐτῳ -- ππεῖδ᾽ οδίλλε (519), υἱάφ βαρτὰ ν. 8 

-- 15. μετα χαδλωτῖζε -- αἰχμαλωτευοντες, ν. 17 δυδιαδιλωτῖζε, ὑπ ἀγροὶ 

Ροϊοβῖ ἴῃ Δρορτάρμο ρσύᾶθοο, 40 888 δϑῖ ἰπίογργοβ οορῖαβ, [αῖβδβο αἰχμαλὼτιζὼ 

ΡΙῸ αιχμαλωτενὼ -- ροβῖ ἀψα τοῦ οὔ, χαὶ τοὺς παιδας ἀπεχτεῖναν ἐν μαχαιραὶις;, 

απὰς Ππαροηϊον ἴῃ σοἴοτ5 ἴθ 5110 115. 

Ιοῦ. 1, 8-τς. 
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1τὸ Εττεῖ ἐρε πᾶϊ ὐᾶχε’ ἃ κεβδϊωυϊπε εἴ πεχδο" πίω β᾽ χε δυ- 
κωδῖτ εἴ Εβολονὴ Ὑπε᾿ Δορώκρ ΝΝΕΟΟΟΥ ἀῶ δΔοογνωσ᾽ πῆ- 

1 Κεϑοοο᾽ ἄϊογυχᾶϊ ΔΎ δα τ᾽ δΔίεϊ εὐ δλλοκ. Ετεῖ ἐρε πᾶϊ 

ᾶχε ε κεβδίωϊνπε εἴ πεχδο! πίωβ᾽ χε ἃ περι τωωρ᾽ Ρ ΟΝ Τ 
πτᾶτναλᾶ ἘΡΟΟΥ ΔΎΚΩΤΕ επόδδλλουλ᾽ ΔΎΔΙ Δ Δ ΤΊΖΕ ν.- 
λλοοΟΥ ΔΎ ΔΎρΤΒ πῆρ δ᾿ ΟΝ ποησε᾽ ΔΙου δὶ δ Ύδδτ' 

15 ἀϊεῖ ετἄλλοκ. Ετ εἶ ἐερε πᾶΐ ὡᾶχε ἃ κεβδίωυϊπε εἴ πεχ δα} 
πίωβ᾽ χὲ εἐρὲ Νεκεθηρε “1 πεκθεερε᾽ οὐκ ΔΎ εὙοῶ ολὰ 

19 ΠῊΪ ἈΧΠΕΎΟΟΝ ποδ δ οὙὐοπε᾽ ΔΎΝΟΟ πρὰ ΤΗῪ εἴ εβολοὶ 
πχδείη" ΔΎ δοχρ, ἐπε}! ΤΟΟῪ πκοορ, ἈΛπηΐϊ ΔΎΩ ἃ πηΐ ρε' 

20) ΕΧΤΕ ΝΕΚΟΘΉΡΕ ΔΎΛΛΟΥ δίιοΥ καὶ ΔΑ ὙΔΔῪ ΔΙΕΙ ΕΤἄλλοκΚ. ἴδηι" 
πᾶὶ ἃ ἴωβ τὠοΥν δοαπώρ᾽ πνεοφϑοῖ τε ἀυ δ" πθὼ 

9. π᾿ τεοᾶπε᾽ Δα ποτα λε εχ πκᾶρ᾽ ΔΙΟΎΘΟ εὔχώ ψλλλοο᾽ 

χε πτδιεῖ ΕβοΟΔΟΝ φητο πτ δλλὰ ΔΎ ΕἸΚΗΚΑΡΗΥ εἴν βὼκ οδΝ᾽ 
εἰκηκᾶφηΗΥ πχοεῖο πεν Δ τἀ ΔΎ πΧΟεῖο πεν Ὺ Δα ΤΟΎ Θὲ 

ετερᾶπδο ἌἌπχοειος ΤΈΝ τ ἀοϑωπε’ ἐρε πρᾶν Ἀπ χοειο πε 
9 εἰολδϑᾶᾶ τ. ΟΝ πδὶ ΤΗΡΟῪ πτδΎεϊ ἐρρδΐ ἐχωο᾿ ψ1πε ἴω β᾽ 

Ρῆοβε λᾶδυῪ ΠΑΧΤΟ Εβ0ῸἋᾺ βπχοειο ΔΎ ἈΠπεοὺΐ ΠΟΥΎΆΝῚ- 
Π,1 ΔΘΗΤ ἈἈΠΠΝΟΎΤΕ. ἄοπε Ἅε ἈΠΕΙΦΟΟΥ ἃ πΔΥΥΈΕΔΟΟ᾽ 

ἈΛΠΝΟΎΥΤΕ εἴ ΔΎδΔρερδ ΤΟῪ ἈΛΠΕΛΛΤΟ ΕβῸΟᾺλ Ἀπχοεῖο ΔΎΩ ἃ 
3 πλίδ Ββολοὺ εἴ ΕἸ ΤΕΎΛΛΗ ΤΕ. πεχε πχοεῖο Ἅε πλιὰ βολοο᾽ 

ΧΕ ΕΚΠΗΎῪ τῶν ΠΡΉΟΚ. πεχὲε πλίδ βοδλοο ἌΠλΑ ΤΟ Εβθ0Ὰ "“4π- 
ΧΟΕΙΟ χε ἀϊλλε Οὐ πκᾶρ᾽ ΔΎΩ δίλλοος ε᾽, οοὰ ὰ πιλλ' τ κα- 

16 ἐπτεῖ, ἴΐα 56 ΠΊΡΟΙ ΡΓῸ ετι -- δἴουχδιί, Οσ, σωθεις δὲ εγω, Α. χαι ἐσωθὴν εγω; 

Ἰίοπη νυν. 17 εἴ το, Μ. πδιρηΐ ἄποκ Ἅε διπορειι --- [ἶ Ε βοῦῖρας ΠΙΘηΠΠῈ, ΡΙῸ ἃ 
- περτωώρ᾽ - οἵ ἱππεῖς -- τύτδιυαλδι (0115 ΤΊ ΒΡΟΓ ὙΘΓΒ.ΠῚ) -- ΑΠῸ1|ἃ ταγματα, ἰαχία 
Νοδιίαπι, εἴ Ηΐογοη. ογαϊπος, Ογ. χεφαλας -- ὅγΓ. [4ω}, ΑἸοχ. ἀρχας, Μ. πδήδρ 
-- Ἐροοῦ ΡγΓῸ ἡμῖν --- "διε πηΐ -- Μ, οἵ Πβρσ., ϑυτγο--ῃεχ. -- αγ.ὶ παρὰ --- 139 οδτην 
-- Ααχυϊα οἵ ἀοτηρ!., Μ. -- ΟΓγ. πνευμια, Ηΐογοη, φρίγίμι5 πιαϊρητι5 -- δι ἀμῖα πηΐ 58- 

ΡΕΙ ΨΘΙΒΌΠΙ ἃ ΡἈΓΙΠΊα τηδηι -- Δηΐο δΎλΛΟΥ οαπὶ Μ, οπΊ. χαν --- “ἢ κα πδὶ ρσὸ ουτως 

- τώοστη ΔΕ ΒΌΡΟΙ ΨΟΙΘΌ ΠῚ ἃ ὈΓΙΠΊα ΠΊΔΠῚ -- τ τεςᾶπε -- Μ, ΠοΡτ. ὅγγ. Ηϊογοη. οἵ Α., 
στ, οὔ. αὐτοῦ -- χε ῥῖὸ χα! -- εχ πκδιρ᾽ -- ϑυύτγο--Ποχ. οἵ Ηίθγοη., Μ. ἔπεοητ, ΟΥ. χα- 
μαι -- Μ. - Α΄ α44. ἴη ἤπ. τῷ χυρ'ῳ --- "' εὐρκὼ ἄκακος ΡΓῸ χαι εἰπὲν -- ἔρε, 8860 6 
ΡΙῸ ερε --- 11, ςοά, οπ|. ἴῃ ἥπς παράστηναι εναντιον τοὺ χυριου, 4186 ἴῃ νογϑίοηβ 
ἰατίπα Ἡΐεγοη. εἴ ἴῃ ϑυγο-Ποχ 50} ἀϑίογιβοο ἰθριηῖαγ; ἀθϑαηΐ δπΐοπι ἴῃ ςοάά, 68, 249 
ἂραὰ Με ἴῃ Ορογο: Ογίρομπίς Ποχαρίογμηι χηαθ σμρογδπί εἴς. Τοῦ ΠΠ Εαβςοί- 
σα]5 1, Οχοηῖ!, 1867, δά ἢ, 1.; Μ, Παθοῖ ταπίππὶ δοῦρι ἔρδττι --- 2. Ἂε ῥῖὸ χαὶι 
-- ἀπίο Αἰΐογ, πεχε οὔ. τοτξ -- πκδρ᾽, Μ. οἄπεοητ πτῴῷε, ϑύτν Ξαἵ, τὴν υπ᾽ ουρᾶνον 
"- Ἀιδ. τειλλ᾿ ῬΙῸ ΟΓ, τὴν συμπαάσαν -- ϑγΓ. οαϑ, Α, τὴν γὴν - Μ,, φυὶ αἀάϊς πῆρε. 

Ιοῦ. 1, τό -- 1], 2. 

[ 



νῪ] 

9 πεῖλᾶ. ἵπεχε πχοεῖὸ Ἅε πδᾶο᾿ χὲ πε ἀκζτηκ δὲ ἔἐπὰρ χι- 
διδν ἴωβ᾽ χε Ἀὶὺὴὶ ρώλλε ΤΠ ΤΩΝ ἔροιο] οἴχαι πκᾶρ᾽ πβ Δ ἌΘΗ Τ᾽ 
πρλλλλλλε ΠΟΤ πὶ ΠΡΑΧΝ ΝΟΥ ΤῈ ΕΠΟΔΦΗῪ ΕΒΟΔ ἈΛΠΕΘΟΟῪ πῖλκ' 
ΕΤεῖ Ἅε᾽ ΕΟἸῸΝ ΤΕΟΛΑΝ ΤΑΔΆΘΦΗ Τ᾽ ΠΎΉΟΚ Ἅε ἄκχοοο Ετἄκε 

.« πε Ὑπᾶρ χουν τὰ ἐπχηχί. ἃ πλίῖδ βολοο οὐώωῳυβ πεχᾶδον 

ἈἈπχοειο χε οὐδδρ᾽ φορὰ οὙδᾶρ᾽ πκᾶὰ πἴλλ ΕΤῈ ΟὙΠῚ ῊΤ ἄοοΟ] 
Ἄπρώλλκε οδο τᾶδλυ ρὰ ΤΕ ΨΎΧΗ. κὸν Δε μᾶχοοῦ π- 
Τεκόχ ποχωρ᾽ ἐνεοκεεο ἈΝ πεοοᾶρξ᾽ εὐχε᾿ ον ΔΟΛΛΟῪ ψι- 

ὃ ΠΈΚΑΑΤΟ ΕΒΟΔ - πεχε πχοεῖο λε Ἀπλίδ βολοο χε εἰοὸ- 
τόηητε ΓΤ κλλοο ΕΤΟΟῪΤΚ᾽ ΟΝ ΟΝ οἄρερ, ΕΤΕΙ ΨΎΧΗ. ἃ 
πλίδ βολοο Ἅλε εἰ εβολρῖ ται πχοειο ἀοδὰρ εἴω β᾽ ὁὴ᾽ ου- 

σι 

8 οᾶ9 ΕΠἸΦΟΟΎ χιν ΝΕΟΟΎΕΡΗ ΤΕ Οὐ τΤερᾷᾶπε. ΔΎ δΔοοαῖ 
ΠΟΥΒΆΧΕε εερκε π Τεοειδᾶ βε ἀοίρλλοοο οἱ τκοπρίὶδ᾽ ΠπΠΒΟᾺ 

9 ΝΎΠΟλίο. ΠΎΡΉΕΡΕ ΟὙΝΟδ ΠΝΠΟΎΟΕΙΟ ΟὟὙΕΙΝΕ ΠεΕχὲ ΤΈΟΘΙλΛΕ 
πᾶ χὲ δ᾽ ΝΔῪ κηδοεῖ εκχὼ κλλλοο ΧῈ ΕἸΟΦΗΗ ΤΕ ὑνδδωυ 
ΠΚΕΚΟΎΪ ποΎοεϊ εἰδώς οὐ Εβολρη το πϑεέλπιο πδουχδϊ 

ΕἸΟΦΗΗ ΤΕ τὰρ ἃ πεκρπλλεεγε τἄκο᾽ οἴχλι πκᾶρ'᾽ πηρε ΜῈ 
πώεερε πνᾶδδκε ΠΗ Τ᾿ ἈΜΠ πᾶρίοε. πᾶὶ πὴταίςπρῖοε ἘΡΟΟῪ 
ΕΠ ΧΊΙΝ ΧΗ ΟΝ ΟΝ ΆΛΟΚΡΟ ΝἸΤΟΚ ἍΕ ἐκ λλοοῦ ΟΝ ΦΕΝΒΝῊῪ ΕὙΦΟΟΥ͂" 
εκὼ ποΎΘΗΝροειῖο ΟΝ πτεΐωτε' ἄποκ Ἅε᾽ εἰκω τε εἴο πρλλρ ἃ Ἅ᾽ 

δ πδα) - Μ., στ. εἴ Ηἴδγοη. σὰπα ΠΘΌΓ. πρὸς τὸν διάβολον, ϑγτο-- εχ. δι αν, Ν᾿, 
ἴἴ. ΑἸοχ. βἷπθ ἀβίθσιβοο -- ροβῖ δὲ -- ουν, Μ. 844. ζει πεκρὴτ -- Ἀπ ρώμε.... οἴκας 

πκδῷ, -- Α. οὐκ εστι χατ᾽ αὐτὸν τῶν ἐπι τῆς γῆς ἄνθρωπος ὁμοῖος αὐτῶ; ΟΥ, οὐχ 

ε. Χ. αυ. τ. ἐπ. τ΄ γῆς) ανῦρωπος Ξ- ὅυ1. εἴ Μ. χαλοῦν πεο|ρρητ ριίχενς πκᾶρι ξουρῦλιι 

-ραππουῦτε -- θεοσεβὴς. Μ. οἵη. -- εὐδ τ τες μα Δ Ἄρη, 8501. εἴ Μ. -- ὅν. εχε- 

ται αχαχιας., Ποῦτ. ΠῺΣ ΡΥ ΠῸ -- ἐπαπαὶ (58:0) --- ὁ ογῶω - Μ., ὅτ. ὑυπολα- 

βων ὃς -- χκπκοειο᾽ -- ΟΓ. εἴ ὅγγ., Μ, οι. -- πκᾷ πΐλα -- Μ, μθῦγ. ὅγγ. Ηΐἴδγοπ. οἵ Αἴοχ. 

παντὰ οσα, τ. οι. πανταὰ -- οὐπτδοο (510) -- Δα τᾶδν - Μ. Ποργ. Ηΐϊογοι. οἵ 

Α. δωσει, Οτ. εχτισει εἵ ϑυγοτ-θοχ. δα βου --- ὃ ἄκακον Ἀε᾽, Μ. πδιρηττ χε ἂν δάλὰ, 

στ. ου μὴν δε αλλα -- ποχρ᾽ τοίοσίαγ δὰ φισημηι, αἴ Βαργὰ 1, 117) ΡΓῸ αψαι -- εἰὐπε᾿ 

Ξ- ἡ μὴν; Μ. πτεμπηδὺ χε δὴ -- ἀχπεκάκτο, Ηΐδτοη. -- Μ. ἔροὸκ ἐπεκῖζϑο, 501. -- Οἵ. εἰς 

προςωπὸον σε --- ὃ ἔτοοτκ -- Μ., Ηἰἴδγοη. οἵ 501. -- ΟὙ. σοὶ -- ἶ πεογέρητε οἵ τεηᾶπε 

- Μ. οἵ μεῦγ., Ηἴδθγοπ, εἵ ὅυζγ. -- ὅσ. οπλ, ἴῃ αττά]αθ γοςθ αὐτου --- ἢ εηεφίκε (δὶς), εὰ 
Δυΐθπ ἴῃ ΓΑβαΓα -- πττεσεῖδδβε -- Α., Μ. οἵ Ηϊδγοη. - ὅτ. οἱ. αὐτου, ϑυγ. δαδοῖ 

ἴῃ πηᾶγρ. 80 Χύ «1. τἰπ ίῃ πυπολῖο 5ῸΡ. ν6γ5. ἃ αἰζῖ, ΠῚ. ---- ὃ ροβῖ ἴτερε οἷν. ὃς 

- τεοϑίλλε ῥτὸ τεζοριλλε -- Γηδδώ -- ἀναμένω, Μ. Τπδλονώα ἔροι -- ΕΒΟἌΘΝ τὸ, 5οτὶ- 

Ρίαμι εβὸ ΒΟΆρηΗ το, 864 ρη5 θῸ ΔΌΓαΒΣ ΠΟΓΆΪΓῸΓ --  πδλ κε (ϑἰς), ΡῖὸῸ πᾶπλᾶκε 

- πτοκ λε - Μ. ϑυτζ. εἴ Α., αἵ. σὺ τε -- οι τεΐωτε, Μ. θεν πιθονααὶ πεὰκ κυΐ, 

ΥΓ. -- Ογ. αἴθριος -- ποκ Ἅε,, Μ. δποὸκ δώ, 8501. -- τ. χαγω. 

Ἰοὺ. 1,30. 



Ὁ 

Εἴ ΝΗΥ ἐβολον οὐλὰ εὐαλᾶ᾽ ΔΎΩ οι ΟὙΗΪ ΕοΎΗΪ εἰσώ τ 
ΕΒΟΆΦΗ ΤΟ ἈΠΡΗ χε εὐν ἄρ ὐπ ΤΝΔΎ χε εἴδλλτον αλλλοῖ 
Θ΄ πᾶριοει ἈΠ πδλλοκρο ΕΤΏΘΌΟΟΠ ψΛΑΛΟΪ ΤΕΝΟΎ. ἀλλὰ χε 

ιο ΟΥ̓ χε ἔπχοεῖο ἔσο. ΠΎΟΟΩ Ἅε δοδας ΟὟ ΕΡΟῪΝ ερρᾶδο᾽ 

ἔπεχδαὶ πᾶσ᾽ χὲ πθὲ ποΎεῖϊ πνεῖ ΘΗ ποριλλε ἄρ δχε' εχε 

πᾶτγδθον᾽ ἀν ΧΊ ΤΟῪ ἘβοΟΔΟΝ Τόιχ ἈἈπχοειο τῆ δα! ἀπ᾽ δὰ 
ἈΧΠΕΘΟΟΥ. ΟΝ πᾶ! ΤΗΡΟῪ ΝπΎδΔΎεϊ ἐρρδὶ ἐχν εἴωβ᾽ 3““πε ἴωβ 

5 ΡῆοΟβε λᾶδνῊ δὴ] ΝΕΟΟΠΟΤΟΥ ἌΜΠΆΛΤΟ ΕΒΟᾺ Ἄπχοειο. ἃ πέερ- 

«ΟΟΛΝ Ὺ ΔΕ ΝΒΗΡρ ΟὐὟΑΣ ΕἈΠΕΘΟΟΥῪ ΤΗΡΟῪ ΝΎ ΔΎΕεΪ ερρδὶ 
᾿ Ἔχ δ ἃ ΠοΟΎῪδ πονυδ εἰ ὐᾶροο! ΕβολοΝ τε χωρδ᾽ ελίφδο᾽ πρ- 

ΡΟ πνεθδίβαδπνπ βαλλδλ᾽ πτΎράν νου πποδΎσοδίοο οω- 
Φδρ᾽ πρρο᾽ πηπεΐν ἀΐοο. Δ Ύεὶ ὠἄροο! φιοΟΎοοπ᾽ εολουλο ΔΎΩ 

19. εδδαπεοῦῖνε. ΔΎΝΔΎΥ ἍΕ Ερο06] ἈΔΠΟΎΕ᾽ ΝΠΟΥΟΘΟΎΩΣΝΟ, δΎχιου- 
κἄἂκ ΕβΟἋ δὴ ΟὙΝΟδ ΠΟΆΛΗ ΔΎρίλλε᾽ ἃ ΠοΥὰ πουὰ πῶυρ᾽ π ΤΕΩ- 

ι:. ΟΤὍΔΗ ΔΎΩ ΔΎζΘεω εἴ ΤΉΝ εἐχῖν τευᾶπε. ΔΎΦΛΟΟΟ Ο,ΑΘ ΤΗΝ 
ποᾶςθο ΠΟΟΟΥ ΝΠ οἄζ οι ΠΝΠΟΎΓΘΗ, ΔΎΩ ἈΠΕ λᾶΔῪ "ΝΑἙλΔῪ 

δχε᾽ ΝΕΥΝΔΎ τὰρ᾽ ΕἸΕΠΔΎΤΣΗ εὐν Δ ΟὙ ΔΎΩ εὐοςῦ ελλὰ ΤῈ. ᾿ 

'π,1 τὐπποᾶ πᾶὶ Ἅε ἃ ἴωβ᾽ οΟὙΩΝ πρώ δΔΟΟΦΟΎΡ᾽ πεοϑοοῦ 
ΒΕΣΕ- ] Ξ -ι Ξ- π,.- Ξ- --- 

5,3. εχ χαρλοο χε ἔρε ΠΕΡΟΟῪ φὲ Εεβ0ἋᾺ πΔΎΧποΙ ΠΘῊ ΤῈ 

. ΔΎΟ ΤΕΎΩΘΗ ΜΥΔΎΧΟΟΟ᾽ ΧῈ ΟὙζΟΡΦΟΟΥΤ Πε. ερε τεύώη 

9 εἴπη -- Μ., Α. περιερχομενὴ -- ὅυΓ. [υ] [»εϑμο, Ηΐἴδγοῃ. -- ΟΥὕ. οἱ. -- εονηΐ (5ς) 

- εἴδακ τοις, 116 ςοά., ΡΓῸ εἴπδακτοι --- [0 ἸΠΙΟΓ δ΄ εἴ ὦ ἴῃ δι δώωτ πὰ [ἰἴογὰ ἀΡΓαβα 

-- ἐρουττ εϑρδςο᾽ -- Μ. εἴ Α. αὐτὴ; Κ5ΥΓ. ὁ.5 500 οβοῖο, Ηϊδθγοη. -- στ. οὔ. -- πᾶς 

Εττ ὐίση. οἱ Οτ., Μ. Ξ Α. δῖα. -- ταίκ ΞΞ Οτ, Ηϊεγόῃ. οἷ. ϑυσ., Μ. οηι. -- 1{.} 

γΟςΙ5 τ πτδ Ύεϊ, ΟΠΊ558 ἃ Τα] Πσταρο, Γοϑίταΐα οϑί ἃ πΠΊδηπι ΓΘΟΘΏΤΙΟΙΪ -- εἴωβ ΡτῸ αὐτῷ 

- πεαφοποτοῦ -- Μ, ὅγυζ. εἴ Α., ὅσ. οὔ. αὐτου, ΗΙογοη. Παραῖ 58} ἀϑίθγιβοο -- ἀχπχο- 

εἰς - Μ. εἴ Ηΐογοη., Οσ. τοὺ θεου, ὅυγ. ἴῃ τοχία [ουδιἦν, ἴῃ πηᾶγρ. [υμλο9 ---- “' ΕἈίῴδο᾽ 

Ξ- Ελιφαζ, Μ. ἐλιοδῷ -- οδίδαδικων -- Ογ,, Μ, - Α. θεμανων -- οδιγοςδῖοο -- σαυχεωῶν 

- εἰπδίοο ςοά., ἃ ΤΘΟΘΠΊΙΟΥΙ ΠΊΔΠ11,), 5 ΡΟΥΒΟΓΙΡΙ5 ΠἸΤΟ115. 35. οἵ πὶ, [οί οϑί αλεϊ πεδίου, 

Ν. μειναιων, ὅτ, μιναιων, Μ, ἀκίεπεοο ---- 2 ἍἈε -- ΟἿ. οἵ ὅγγ., Μ. οπι. -- ἀπουοουῶμοι 

Ξ Μ, εἰ ὅγζ., Ηἴδγοη. -- (γ. οπ. αὐτὸν -- δγκιώκδκ, Μ. Ηϊογοῃ. οἵ ὅυζ. -- γ᾿ χαι 
βοήσαντες -- δ γοοΐ5 Θ᾽ 5ΌΡΟΓ ΨΕΓ5.) οἵ 80 αἰζογα πΊΔηι Γοβου ρίπηῚ -- ροϑῖ υἷἱῖ. πουδ᾽ 
Μ. δἀά. ἀκρλώον δΟγΉηι -- ἔτ πτεύᾶπε -- Μ. εἴ Α., μοργ. πῶ ὈπὐνΝ ἢ ὃν, 
Ηϊοτοη, 14.,) 564 Ἴπ σοοπηι 5ὰὉ Ὁ, ϑυγο-Ποχ. ἴῃ τοχία οατα ΟΤΓ. οπ1., ἴῃ τηαγρ.Σ. κί ὕὄἱ, 
μμϑϑ σας ςϑολο.» [50 --- “ἢ ποδώς!, ἴἴὰ Δ αἰΐ, πηᾶηι, ῥτΐπηα βοσίρβογαῖ ττοοςυῖ -- ὁδοῦ 
ζοά., ἃ τεφοπίοσί τηδηῖι οπηοηἀαίαπη ἴῃ οδευςε ; ΘΎΓΟ-ἤοχ. ἴῃ τοχία Πὰν, βϑοο Ἐκ, 
στη ποία ΠΙΔΓΡΊΠΑΙ: : ΠῸη ροδίία ὁγαμπί ἵπ Θχοηιρίαγίδι ΟΥ̓ βοηΐς -- ἀκλλδιῪ ῬΓῸ κἴ- 
ἌΛΟΟΎ -- εὐοῦ, 5οηρίιπη εοςῦο, «ο]οία ΠΠΟΓα Ὁ, 5.ΡΟΓ ο βοσϊ ρίαιη οϑί 8 ἢ -- ΠΙ, ᾿ λε 
- Μ,, Α. και, 501. -- Ὁγ. οἵ. -- αηΐ δηφσρονρ᾽ οὔ. ἄνω ---  τεύώη -- Μ. Ηϊδγοη. 
Αἴοχ, οἱ (,, ὅυζ. -- Οἵ, ἡ νυξ εκξινη -- πε ΡΙῸ υδὸου, 

Ιου, 11, τὸ -- ΠῚ, 4. 

᾿Ξ 
ΕῚ 

ΦΙ 



ΠΗ τ: 

ΕἸ ἀκλαδὺ ρκᾶδκε' ππὲ πχοειῖο εὐἷνε πος ΟΝ Ὑ πε’ ΤΠ ΝΕ ΟὙΟΕΙΝ 
5 Εἰ ερρᾶϊ ἐροο ἔρε πκᾶκε χιτὸ Ἀπ Θά βεο ἈΜΠΆΛΟΥ Ἐρε, ου- ̓  
ὁ ὅοολα εἴ εἔχώθο. ΠΕΡΟΟῪ ΕἼ ΑλλΑΔ Ὺ ΟΡΟΥΟΡΤ ἈΠ ΤΕΎΓΘΗ ἔτ ι- 
ἌΔΎῪ ἔρε πκᾶκε χίτο ππνεοθωπε ἔθοοῦ προλῖπει ἩΝΕΎΟΠΕΙ 

Ἰ ΕΦΟΟῪ εέβοτ. δἄδλλᾶᾷ ἔἐρὲ Τεύζη εὐ αλαδλῪ πὲ ἡλλλοκρ σ᾽ 

8. ΝΕ ΟὙΝΟΩ] εἴ ἐροο᾽ ΟΥἍΔΕ ρᾶζθε. δλλᾶ εὐνδορουωρο Πδὶ 
ΠΕΤ ΝΔΟΡΟΎῪΡ ΠΕΡΟΟῪ ΕὙἸλΑλΑΔῪ πετνὰτᾶκε πποῦ ΠΝΠΚΗΤΟΟ. 

9" ἜΡΕ ΝΟΙΟῪ ΝΜ ͵ΕΎΘΗ ΕἸ λλΑΔΎ ρκᾶκε. ΔΎ πΝΕΎΘυπολλῖνε, 
᾽ο ἩΝΕΎΕΙΪ ἘΠΟΎΟΕΙΝ᾽ ΠΝ ΝΕΟΝ ΔΎ ἘΠΟΟΥ ΝΡ ΤΟΟΎΕ᾽ εὐνδδ᾽ χε ν᾿:- 
περι τ ἄλλ᾽ ΡΝ ΠΎΛΗ ΠΡΗΤΟ πτᾶλλάδυ πεονἃ τᾶ λόε πνεῖς- 

ι φίοε τὰρ᾽ πηδϑρδᾶὶ πε. ΕἼβε ΟὟ γὰρ Ἀπείλλοῦ δὴ ΘΗ᾽ πτε- 
19 ρεΐεϊ βολὴ θη. ἈἈπεΐτᾶκο᾽ π᾿ ἸΤΕΎΝΟΥ. Ετβε ΟὟ δλε ἃ πᾶ- 
ιὰ πᾶ τ χσ᾽ ΕἼ Βε ΟὟ Ἅε᾽ δϊἴχίεκιβε. πεϊνδβου πε ΝΎ ΔΑΛΤΟΝ᾽ 

᾿ς ἈΝ ΝΕΡΩΟῪ ΠΒΟΥΔΗΎΤΗΟ κἰπκὰρ᾽ πδὶ πτδΎχίοε ἀκακοοῦ 
ιὖῦ ΕΝ ΝΕΎΟΗΟΕ Η ἈΝ πᾶρχων ΕΤΈΡΕ ΠΕΥΝΟΎΒ οὐ πᾶϊ π- 

ι τ δΎΛλεο, ΝΕΎΗΪ πρῶτ, ἤθε ΠΟΥΦΟΎΡΕ᾽ ΕἸΝΗΥ εἐβολρὶ το- 
ΟἿ πτερά Δ Ὺ Ἢ θὲ πηνεϊηρεώηλι ΕΤῈ ἈΠΟΥΝΔΎῪ ἐπου- 

1 ΟΕΙΝ. πτὰᾶ πδοεβηο᾽ τΆλρε πόν Τ ΝΤΕΥΟΡΥΗ Δ Ὺ ππτὰ 
15. ΠΈΤΦΟΟΕ φῦλ πευοωλλδ᾽ ἈΚΤῸΝ ἈΚΛΟΟΥῪ Δ πώ δεπερ, Ἅε' 
19. ΦΙοΎ ΟΠ ΕἈΛΠΟΎΘΟΤΑΑ ΕἸΤΤΕΟΆΛΗ πρεο χιςϑ λα" ερε πκούυεῖ" 

ὁ οἷς πτπε, Μ. Ηϊΐδγοη. εἴ ὅγγ. -- ὅτ. ἄνωθεν --- ὃ ροβῖ πκᾶκε οὔϊ. οὰπι Μ. ὃε 

-- ἐτακααδυ -- Μ. Α. εἴ ὅυ7υ., γ. οὔ. -- σρούορτ, ϑοτρίαμη τδΎσ ρον ορτ, 564 πιΔῪ 

ἀδ]οῖαπι εϑῖ ----- ὃ Μ. οι. ἰμῖο απὸ τευ εὐακλλδὺ -- ΕΦΟΟΥ 15, 501. εἴ Μ, -- ὅτ. εἰς 
ὃ πετπδτᾶκε - Μ. φηξετπδοώτεβ, 

Οτ. ὁ μέλλων χειρωσασθαι, 50Γ. «οροδον νον πὶ " ππευρυπολίμε' -- Μ. εἴ Ο. χαὶι 
ἡμέερᾶς -- ἀῃῖθ ΤΠΕΎΟΠΟΙ ΟἿ]. μηδςε, Μ. οΥδλε --- 

ἡ υὑπομιειναι, ΚΓ. τ- ΟὙ. οπλ. χαν μὴ -- ππενεὶ -- ϑυτο-ποχ., Μ. οὐλε ππους τ. μὴ 
ΝΣ . Ἂ ἈΝ - - - 

ελθοι -- ππεοπδὺ -- θυ... Ηϊδθγοη. εἵ ὅσ. χαὶ μη ιδοι, Μ. οὐοὸρ ππουπδυ -- ὃ ἴῃ ἔπ- 

ΘΟ ΤΟΟΥΕ᾽ ΒΌΡΟΙ Υ6ΓΒ. ἃ ΡΙΪΠ]ἃ ΠΊΔΠῈ ---- ἰδ αἰτ. ἃ ἴῃ ττδακδδὺ ΒΡ. γ6γ5. ἃ αἰτ. πὶ. 

-- πεΐρφιοε, Μ. εἴ ὅυγ. -- ὅγ. ἴῃ βίηρ. -- πηδορδὶ, Μ. Ηΐδθσοῃ. εἴ ϑυζσ. - σ᾿ ἀπὸ δῷ- 
4“1ι θαλμὼν μου --- ' ἀηῖς πτερεϊεῖ, ΡΓῸ 40 αι. δε εξηλθον, Μ. Παρθοῖ τε -- ροβῖ αἷϊ. 95 

Μ. τερεῖϊτ διόοι φηαγ ---- ἢ Σ᾽ πᾶπδτ χώς (510), [ογτΐαβϑθ ὑτῸ χὸρ - Μ. ΔΎ τΔ Ἐρο 
τχε πᾶ κεκι, συγ. οἵ τ. σαπὶ Ποῦγ. συνηντῆσαν μοι τὰ γόνατα, Ηἴοτοι. φοη δέον 

ιὃ γε ιὶ σόπια --- ὃ πεϊμδωβτ πὲ πΎδάχτοι, οοῖογα Ομ, Μ. οἵ ὅυζυ. -- ὅσ, νὺν ἂν 
Ν -- 

χοιμηθεις ἡσυχασα, ὑπνωσας ὃς ἀνεπαυσαμὴν --- ὁ πβονΆνΥ της -- βουλευτῶν 

-- πεγόνοε, Μ. ὅγυγ. οἵ ὅσ. βίηθβ αὐτῶν ---- ἰδ σοί. οὔλ. ἃ ἰῃϊτῖο Ἦ -- ἢ -- τοῦτο (510), 

ΡΙῸ τοῦτε -- πτεσαλᾶδυ -- Μ,, ὅγγ. οἵ Ηΐογοῃ. -- ὅὕὗ. βίης αὐτοῦ -- γυἱὰθ αὶ ἴὰ ἣ- 

πεϊθηρε ΒΡΟΙ νοΓ8. ---- ἴ ππτευόρτη, Μ. οἵ ὅγζγ. -- ὅσ. οὐχ. αὐτῶν -- πεγοίυλεδ᾽ - Μ., 

Ηἰοτοη. οἵ ὅγι. -- Οὐ. βίπθ αὐτῶν --- ἢ ροβῖ Ἅε᾽ Μ, «44. τηροῦν -- εικπουουτξ, 
Ξ-- “πον ᾿ ᾽ ᾿ . μῚ 

οοά, ἀαπουοουεοωται, ΒῈΡΟΓ οὐΥῈ βουρτῖβ ᾿ἰτοτὶβ τοὶ (Ὁ). 

Ιου, ΠΠΙ, ς τῖρ. 

΄. 
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ἊΝ πποό “αδύ ΔΎΩ πρλλολκ ΕἼΡΦΟ ΤῈ ΦΗΤΟ Ἀλπείζχοεῖο. " 
τ 90 Εἰ θεὲ ΟὟ τἂρ᾽ ΔΎ πουοεῖϊν᾽ ΠΝΕΤΟΝ ρεπϑίοε ἀΎ πώνρ, 

1. ΠΝΕΨΥΧΗ ΠΝΕΤΟΝ ΛΟΚρΡΟ. πὶ ΕἸΤΤΟΎΕΩ ΠΆΛΟῪ ἈΠΟΎΡΕ 
99 Ἐροο εὐωυΐκε πο ο᾽ πϑθεὲ πρεπνᾶριωρ' ωὠδΎρδιθε Ἅε᾽ εὐγωδηϑε 

98: Ερο. ΠΑΛΟῪ τᾶρ᾽ ΟὙΧΛΤΟΝ Πρώῦϑλε πε ἃ ΠΝΟΥΤΕ τἂρ᾽ 
9: «ΟἼὟΤΟλλ᾽ ἔρῶθ. ρφδᾶἄθη τὰρ᾽ πτᾶρρε᾽ ἀΎδιυᾶρολι᾽ εἴ πδὶ τΓρίϑλε 

85. ἍΕ ἄΝΟΚ εἴζθοοπ οὴ ΟὙΡΟΤΕ. Θθο ΤΕ τὰἂρ᾽ ἐπεΐο εἴ ἈΠΕΟρΡΟΟΎΩ 

9. Δοὶ πᾶὶ ΔΎω περϑοτε ΦΗΤῸ Δο ΤΑ Ὑ ἐροΐ. απὶρείρη- 
'γ,1 ΠῊ᾿ ταπεϊκᾶρωϊ κἈπεΐλα ΤΟΝ ΔΎΟΡΥΗ Ἅε᾽ εἰ πᾶϊ. δοαουώβ. 
9. Ἅε πόι ελίφδο᾽ πεθϑδϊλεδ π ΤΉ πεχ δα χε “κε ἀυωδχε 

πακλλᾶκ᾽ πρᾶρ᾽ ΠπΟΟΠ᾽ δὴ ΟὙίσε᾽ ππλι Ἅε πετ δια εῖ οὰ πόλι 
8. ππεκιϑᾶ Χε᾿ εὐχε ΠππῆπΟΚ τὰρ᾽ ἄκτζςοβω πουλληηςθε ΔΎΩ ᾿ 

“ ἄκοεπὸ πόιχ ππόωυβ᾽ ἀκ ΤΟΎΝεΕΟ πετοπε ΟΝ πεκοὰ ΧΕ" 

5 ἄκτίτωκ πλπλ τ ππόβ᾽ 'τΤΕΝΟῪ Ἅε᾽ ἃ πρῖοε εἴ ἐεορδϊ χω κ᾽ 
5 δοχώρ, ἐροκ᾽ ΠΤΟΚ Ἅε ἀκ ΤΟΡΤΡ. εἴε᾽ ἐρὲε ΤΈΚροΟτΤΕε 900π 

δι᾿ ΟΝ ΟὙΛΝΎ ΔΘΗΤ᾽ ΔΎΩ ΤΕΚΡΕΛπιο ἈΝ τ κᾶκϊδ Μ πτεκροίη. 
Τ δΔριπλλεεΎε. χὲ πιλλ πεν τ δοϑε ΕβΟἋ εὐογᾶδβ'᾽ Η πα π- 
8. ρλέλλλλε περ τ δοπωρκ δοτᾶκο. κἂτὰᾶ θὲ ΝΎ ΔΙ ΔῪ Ἐπετ- 

οκᾶϊ πηετελλεςῦςθε. ΠΕΤ ΧΟ ἍΔΕ ἡ ΔΟΟΥ εὐπδῶρο πᾶδΎ πρεὴν- 

9. δῖοε. οεπᾶρε Ἅλε εβολρῖται πεπροολᾶταλᾶ Ἀπ χοεῖο ΔΎΩ 

ιο σεπἃ τΤἄκο᾽ οἴται πεππᾶὰ Π͵ΤΟΡΣΗ. τόολλ ΠΟΎΛΛΟΥΪ '"ΤΈΟΛΛΗ 

20 δεμρῖοε, Μ. πικᾶκι, Ηίΐθγοη. εἴ ὅ50Γ. -- στ. ἐν πιχοιζ --- “ἴ ποωφ᾽ - Μ. Ποδε. 

Η!ετοπ. εἴ Α. αὐυτον; 50Γ. - αγ. οπι. --- "5 ἐρου" -- Μ. εἴ ϑὅγυσγ., Α. θανάτου, ΟτΓ. οπλ. 

-- Ὁ ρῥγῖαβ τδρ᾽ - Α.; Μ. εἵ ὅυγ. -- ΟὉσ. οπὶ. --- "1 πτδρρεὶ -- ποῦγ. Οτ. Ηΐίδθγοη. εἴ 50Γ.; 
Μ. οὔ. ῥτοη. -- πδῖ -- ΑὉ, ὅγγ. Ηΐδσζοη. εἴ Μ. -- Οσ. οὔ]. -- λε -- ὅυζ. εἵ ὅγ., Μ. οἣῖ. 

-κ τοῦ δποκ ἴῃ γάβγα -- εἴζωοοτ οἷ οὐϑοτε, ΘΥΓ. -- ΟΥ. συνεχόμενος φοβῳ, ταβροη- 

ἀδες Μ. εοσλοτι ἅκλοὶ πχεὲ οὙροί -- "ἴῃ πείρροτε (510), τ. ἴῃ ταβαγα Ὁ αἰΐογα 

ΓΠΔΠῸ -- ἰπῖοΓ “1 οἵ πὶ γοςῖβ Δα τι τ ππὰ ἰἰτογὰ ἀὈ Γαδ ---- “ἢ χαπὶρ (516) --- ἸΥ͂, ' ελὶ- 

Φδς᾽ --Ξ (,., γαῖ. εἐλειφας; στ. εἐλιφαζ; Μ. ελιοδῷ -- ϑδίδδνδιειτηο) -- ὅτ., Μ. - ΕΟ. 9ε- 

Αλδιτι ΗΟ --- ἡ ἍΔΕ ῬΙῸ ΔΗ -- υ.ἢ) Μ. “τι -- ἰ Ροβῖ δκτούπεο εἵ δική τωκ ΟΠ]. ἍεΕ 

-- Μ. εἴ Α., ὅτ. τε -- πεκυυᾶζχε -- πεῦγ. Α41}}. οἵ Τποάοϊ., 5υγ. Ηϊογοη. οἵ Μ. - Οσ. 

οΠ1. σου ---  ἀηΐα δοκώρ, ΟΠ]. δΎωῳ -- πτοκ Ἅλε -- ὅυγ. Μ. Α. εἵ (., ὅτ. οὔ. ὃε 

-- τ μεῖς πτκδκίδ -- ὅυζγ. εἴ ὅγ., Μ. ὅθεν τκδκιδ -- ἴ ἢ πιακνν ον. δι τδκο (συ15 αἱ 

ΒΌΡΕΙ γο5. ἃ ΡΓ. πΠη4Π), Μ. τε ετᾶ οφδίθαληι τᾶκὸ ΠΘΗΔῪ αλλ ΤΟΎΜΟΥΜΙ ΤΉΡΟ, 

Ἡΐότου, εἰ ὅυσγ, - Οσ. ἡ ποτε σληθινον ολορριζον ἀπωλοντο; --- ὃ ττδίμδι -- στ. 

ϑυζ. Ηϊογοη. οἵ Πορτ., Μ. ἐτδιηδ -- ππετεαλλεῦθε ΡΓῸ τὰ ἀτοπα -- ροβῖ πετχο 

Μ, οτη. Ἅε --- “ ἍΔε ῥιΐι8 ἀροϑῖ ἃ σθίογβ -- προολδιταλδι (ΟΠ 15 τ ΒΌΡΟΓ ν6Γ5. ἃ ὈΓΪΠΊα 

ΤηΔΠ1) -- προςταγμα -- δύω, ςοἴοτ ὃς -- τ τορτη, Ηϊογοη, ΟΥΤοοί Μ, -- ὅτ. οργης. αὐ- 

τοῦ --τ᾿ " 11τι ᾿ς ἴῃ τεοάλη 5ῈΡΟΓ ΨΟΓ5. ἃ ΡΓ. ΠΊΔΠΕ, 

Ιοῦ, ΠΠ, 20 --- ΙΝ, τὸ. 

, Μιὰν 

Ῥ. 15: 



τ 
ὅτι 

ι Ἅε᾽ ΝοΥλὰ ΒΔ 1 ποΎοῪ Δε᾽ ππνελρᾶκων᾽ δηαα. ἃ παρ 

“ληκολην᾽ Τἄκο᾽ ΧῈ Ἀπ ΤΈΟ ΦΡῊ ἀλλλδΎ ἃ λλᾶο Ἅε ἀπλλοΎεῖ, 
9 ΟΝ ΝΝΕΎΕΡΗΥ. ἔνε πτὰ ᾶχε Ἅε᾽ ἀκλλεῚ πε Γ᾽ πεκ- 

Οᾶἄχε᾽ πε ἈΠ λᾶ ΔῪ ΠΝΕΪΠΕΘΟΟΥ πὰ ΤΩΛΑΝ Ὺ εἐροκ. Ἢ πὰᾶ- 
᾽ αἄδχε πᾶδοωταιλ ἀν᾽ ἐρενοπηΗρε ΕβΟλΘΙ  ΤΟΟΤῚ ΕΟΎΘΟΤΕ 
““,΄᾿᾿ ΟὙΦΡΟΟῪ πόώρδ᾽ ἔἐρὲ ΘΟΤῈ ΦΗΎ εχν πρώλλε ΔΎΝΕερΟΟδΟΕΙ 

ἍἍε ΤΩΝ ῊῪ Εἐροὶ ἈΠ ΟὙΟΤ Τ᾽ ἀῶ ΔΟΝΟΕΙΝ πνἄκεεο ελλᾶ ΤΕ" 
10 ΔΎΠπΙπδ, εἴ ἀρρδᾶϊ οἱ πᾶρο᾽ ἃ πᾶ βῷ Ἅλε περ. δλο "»"'ὴ πδοᾶρξ. 
1ῦ ΔΙ ΤΩΟΥΝ᾽ φἡπεϊν ΔΎ δίδως Οὐ πεῖδι ΟὙΔΟῪ ἈΠάλΑΤΟ ε- 

τ ΒΟΔ᾽ ἄλιλᾶ ΝΕΎΟ εἰδὰ τε ἀῶ ΝΕΎΟΤΑλ ΕΟΎΟΛΗ. εὔᾶρε 

ΟὟ γὰρ ϑὐὠπε’ ΜῊ ΟὟ πρώλλε πᾶ ΤΒβῸ ἌΠΆΑΛΤΟ ΕβῸᾺ Ἄιπχο- 
18. Εἰσ᾽ Η πρῶλλε πνᾶιυῶπε πᾶ ΤΟβε οὴ᾽ πε βθηγε. εὔωὐχε᾽ ἅκει- 

ὙΑΝΦΟΥΤΟ ρῷ ἈΝ πεῖρα λ᾽ δούλλεεγε Ἅε᾽ εὐσώωυλλε ἔπες- 
ιν ΔΥΥΕΔΟΟ εἴε᾽ ΝΕΤΟΎΗΡ, ρῷ οὴ᾽ πεῖϊηϊ πολλε ἐὰν φὲν ΕΒΟᾺ 
δωων οὶ πεΐοαλε ΠΟΥ ΔΎΟΛΛΟΥ ΔὯε ΝΧΟΟΔΕΟ ΤΑΚΟΟΥ" 

90 ΔΎΩ ποεοοπ ἄν᾿ ΧΙῚΝ ΦΤΟΟΥΕ ὐἃ ΡΟΥρε᾿ ΔΎΤΑΚΟ Ἅε᾽ χῈ 

1. ἈᾺΚῸ Οὐθλλ "ΝΛΛΟΟῪ Εβοηθεῖ ἐροου. δΎνἷδΒε γὰρ Ἐἐροοῦὺ ἄΎω 

γ,1 ΔΎΓΘΟΟΥΕ ΔΎΤΑΚΟ ἍΔε χε ἈΝ Τ ΔῪ τοοφιᾶ. ΜΟΥΤΕ ΝΥΝ ΔῪ 

ΧΕ ΟὟΝ πετνδοωτϊκ ἐροκ᾿ ἢ χὲ πυ ΝΑ ΝΔῪ ελᾶ δὺῪ ΝΑΥΥΕΔΟΟ 
9 εἰ! ογᾶδβ. ὑκδϊ γᾶρ᾽ ᾶρε ΤΟΡΥῊ Τἄκε πάθη τ΄ ᾶρε πκωρ, 

10 ὁ. εἰ ΡΪ5-- ὅγγ. εἵ ὅσγ., Μ. οἱ. --- ἢ Ἅε -- ϑυχ. εἵ ὅτσ., Μ. οὔι. -- ππευΈρην, βοτί- 

Ρίαη) πΠΕΎΕΡΗΡΗΥ, 584 ΡΓΪῸ5 ρὴ ἀβἰθταπ) σογηϊτυτ --- ἢ δε -- ϑυγ. Ηΐοτγοη. εἴ ὅτ. 

Μ. δι αἰϊφιεϊά -- Ἅε᾽ -- ϑγγ. οἵ ὅι., Μ. τὰρ -- πππεϊπεθοοῦ -- Μ. εἰ Α., ὅγ. τουτῶν 

χαχκον, ΚΓ. ὡάλϑο ϑρο) Ηἴδγοη. πογμηι -- Ἐροκ -- ὅυγ. Ηϊδγοη. εἴ τσ. σοι, Α. μοι; 

Μ. ἄκβκοι -- (ἢ ροβῖ ξουϑοτε (5ϊ.), οἴῃ. Ἅε -- ἰδ Ἅε -- Μϑριῆρῃ. εἴ Ἀ., ὅγγ. -- ὅσ. ὁπ. 

- ᾿ὅ δρρδὶ (519), ρσὸ εφρδὶ -- πδοδρξ -- Μ. οχ ᾿ἰἴηριδα ἱπάοϊς, Ηϊδγοη. οἵ ὅσ. -- τ. 

51ὴ6. μου --- ἰδ δἰπτωονπ᾽ -- ὅϑυγ. Ηϊογοη. εἵ ὅσ. ἀνεστὴν, Μ. δυτώμδιτ -- πεπεῖπδν, 

Μ. Ηἰϊδγοη. οἵ ὅγυζ. -- Οσσ. οὐχ εἐπεγνωὼν -- ἀἀπεῖδτηι, Μ. Ηἴογοη. οἵ ὅυγζ. -- ὅτ. οὐχ ἣν 

- ἀαπδᾶκτο ΕβΟᾺ, Ηΐοτοη. αηΐθ ἐασίθηι πιθαηι, Μ. ἈθΌγ. ὅγγ. οἵ ασ. πρὸ οφθαλμὼν μου 
π- πεν εἴδᾶ τε - Μ. οὐϑορτο ὃ Ηἴογοη. οἵ γ᾿ - πορσ. αυρᾶν, ὅτ. ἰδῶ -- πεὺ- 

οὐτὰκ ΡΙῸ ρΡᾶ85, σπαϊοραίμν, Μ. Ἡϊογοη. εἴ ὅυζ. -- ασ. ἥχοῦυον -- ξογόλλν (510) ---- ἰἶ τπ- 
ρώκκε᾽, Μ. - Ηἴδτοη. ὅυσγ, οἵ ὅσ. οὐρίῶλαι ---- ὃ εὐδώωσε -- σχολιον τι, Μ. ξουϑυβ 

εαόσοοι ---- 19 εἴε᾽, Μ. - αγ. ὃὲ -- ἔδιεὶ.... πογῶτ (π ἴῃ Θὲ ΒΌΡΟΙ γοῖβ. 80 αἰτοτα 
ΓΔ 11), ῬΙῸ εξ ὧν χαι αὐτοι εχ του αὐτοῦ πήλου ἐσμεν -- Ἅε ροβῖ Δυοααον ἀδοϑβῖ 

ἃ σοἴογῖ5 -- ΤΑ ΚΟΟΎ, ΡΓΙῸ5 βου ρίαπι πτάκοῖν, ἀοίπάς οπιθπάαταπη, ρτὸ ἐπάᾶιῖσεν αὐτοὺς, 

Μ. δοΐ ποσερῴῶον ποῦν --- ἢ ροβῖ ἀπ᾿ οὔ. χε -- ετὶ -- Ἅε᾽ χε ρῖὸ Μ. εοβε ᾧδι 

χε-- παρὰ το --- "' δΎπΙβε ρτὸ ἐνεφυσὴσε -- χε ρῥῖῸ Μ. οτορ, Ηἴογοι. ὅγυτζ. οἵ ὅσ. οὔ. 

--ν,' ρΡοβῖ ἀκοῦτε οἵ, Ἅε, οἂἱ ἴῃ Μ, βοααϊταγ οὐορ, -- ὐ πὰ -- Μ., Ηΐἴοτοι. οἵ ϑυυ. 

Ξ- τ, οὔ. -- χε οὐ, Μριηρἕ, χε πιλὰ τ ὅυτγ. οἵ ὅσ, εἰ τις --- " πάθην - ὅσ. Ηἴδιοῃ, 

δὲ Ἰγ; Με 0 Ὁ]: 

ἴοῦ. ΤΨ΄, 11 ον, 2. 
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8. ἍΕἾ ΜΕΎΤ᾽ ΠπεΤοοραα. ἄπνοκ λε ΔΙ ΔΎ πάθη Τ᾽ ΕὙΝΕΧ ΝΟΎΝΕ 
“Εβολ᾽ ἄλλᾶ ΝΤΕΎΝΟΥ ΔΎωΧΝ οὰλ πεγαλᾶ. ερὲ ΝεΎυηρε᾽ 
ΟὟ “ποΎ χ αἴ" ΕὙΦΙΟΎΕ ἍΕ ἘροοῦΥ οἰ τὴν προ ΠΝΕΤ ΒΙΗΥ ἘρΟΟΎ" 

5. ΔΎΩ Νοτάκωπε πόϊ ΠΕΤ ΠΟΥ ΔΛΟΟΎΥ. πεντὰ πᾶὶ τδρ᾽ 
ΘΟΟΟΎΡΟΥ ἐροΟΎ Ν᾽ πλϊκδίοο᾽ ΝΕΤ ᾿ ΔΟΎΟΛΛΟΥ ΝΠ ΤΟΟΎ Ἅε᾽ ΠΝΕΎΟΥ- 

ὁ χαὶ ἘΠΕΘΟΟΎ ἔρὲ τευόοαα ὥχπ. ““ἍἜρε οἷοε γδρ᾽ εἴ εβολρϑι 
1 πκᾶρ᾽ ΟὙΔε “ερὲ οκρὸ “ογυῶ οἵ "ΤοΟΎ" δλλᾶ ΕὙΧποΟ᾽ 
απρῦλλε ἐπρίσει ἐρὲε θᾶ Ἅε᾽ ΠΝΟΎΡΕ᾽ ΦΗΔ ΟΝ ΝΕΎΧΟΟΕ. 

8 Ἄλον Ἅε ἄνποκ ρῶν νδοεπὸ πχοειο ὕηδώώ Ἅε᾽ ερρδϊ 

9 ἐπχοεῖο πετοῖχη ΟὟΟΝ ΝΙλΑ᾽ πεν το τδλιίε πεΐνοσ Ἀπ 
πεῖδ ΤΔΡΗΧΝΟΥ ΝΕΤ Τ ΔΕΙΗῪ ΔΎΩ πεΐωπηρε ΕΤῈ ἈΝ ΤΟΎ ΗΠε’ 

10 πεν ΔἸ ΠΡΟΟῪ ἔχϑὰ πκᾶρ.᾽ ΠΕῚ ΤΠ ΝΟΟΥ ΠΟΎΛΛΟΟΎ οὰ ὙΠε’ 
᾿ πετχίοε ΠΝΕΘΒ ΒΙΗΥ πετ ΤΟΥΝΟΎΟ ΠΝΕΤ Ὶ ἄκο᾽" ἔπετ-" 

ωἴβε ποχνε ΠΝΡΆΝΦΗ Τ᾽ ΔΎΩ ππῈ ΝΕΎδΙΧ Ρ ΔΑ ΔΎ 33413ε. 

13 πεττᾶρο᾽ πηνεϊσοφοο νὴ ΠΕΥ τόδ με Δαπώτς Ἅε .“᾿- 

“ πιοχπε πνεΐϊοά πΚΟΤΟ πκᾶκε᾽ πὰ ΤΟΛΛΝ Ὺ ἘΡΟΟῪ ἈΞΠΕΦΟΟΥ" 
5 σεν ἀσολιδλι Ἅε᾿ ΠΗ ΔΎ “πλλέερε ΘΕ ΠΝ ΤΕΥΗ. ΕὙΕΤἄᾶκο Ἅε᾽ 

Θ΄' ΟὙΠΟλΎλΛΟΟ᾽ ἐρε Οοὐδώβ Ἅε᾽ ΡβοᾺλ εΕτόϊχ Ἀπχώωρε ἐροσ] 
16 ερε οὙὐρδελπῖο Ἅε᾽ ᾿Ὅωπε ““πὰ τ όολλ᾽ ἐρὲε ττἄπρο Ἅε᾽ κ"᾿- 
"τ πρεοχίησοηο τῶ. πᾶϊδ το Ἅε ἥἄπρώμε ππτὰ πχοεῖο χπί- 
15. Οὗ πρκω ἅἍλε᾽ ποκ᾽ πτεοβῶ ππᾶντωκρᾶ τωρ. ΠΊΟΩ 

γὰρ πὲ δολοκροῪ ἄγ ΠῸ Τ ΔΦΟΟῪ Ερᾶ ΤΟΎ ἐπεγλλδ΄᾽ ΔΎΩ 

ὅ ροβῖ δ'λᾺδ βογίρίαπι ΘΎ, ροβίθα ἀδϊείαηι -- δυώκη φὰς (δυώχη ὁ ἴῃ [ἴπ68, 564 

Ὁ αἰζογ, τη.) πεύυσιδι, Μ, δο)ουώλ πεπογοωτές, ϑγζ. -- (τ. εβρωθη αὐτῶν ἡ διαιτα, 
Ηΐοτοη, οοηιθδία δ5ί θογιι σοηνογϑαίϊο --- ἢ ρῬοβῖ πεγώηρε᾽ Μ. αἀά. ἅἍε -- ππετθ8- 

βίην (οὐὰ5 ἵ Ἰηβεσίαπ ἃὉ αἷΐ. πηδη), Μ. πηετοβοκ -- 50Γ. εἴ ΟΥ. ἡσσόνων -- ἅ- 

“ΟΟΥ -- Μ,, Ηΐογοη. οἵ ὅ5υζ. -- ΟΓ. ΟἹ. --- ὅ ἐπεϑοου, Μ. Ηϊΐϊεγζοη. εἴ ὅυγ. -- γ. ἴῃ Ὀ]. 

- "“ τοου, Μ. Ηϊογοη. εἵ ὅ5υζ. -- Οσ. ἴῃ ρ]. -- ἴ Ἅε -: ὅσ. εἴ ὅγυγ., Μ, οἵω. -- πουρε᾽ 

δ᾽ χκιον ΔΕ ὅποκ οῶ», Μ, πδιρητῖ λε δη λὰξ Ξ᾿ γυπος; Α. γύπων, Μ. πιδδωκ --- 

δποκ, τ. οὐ μὴν ὃε αλλα εγὼ -- πετρίτε, ὅγγ. εἵ Μ. -- τ. δεσποτην --- ᾽ τ. ε 

ἴπ πτδαλΐε ΒΌΡΟΓ ψοΓ5. -- πεΐξ τδιρηχηοῦν (510 Θἴ14Π| 41101), Μ. ὅυγ. εἵ Ηϊθγοη. - Οσγ. ἀνε- 

ξιχνιάστα --- 9.5. πτπε -- Ηΐογοη. σμδ οοοὶο, Μ. ἔχεις πηετοδπεοητ ἴπῷῴε -- ΒΥΓ. 

οἵ τ. ἐπι τὴν ὑπ᾽ ουρᾶνον --- '' δηἴο πετ ΤΟΎ ΠΟΥ ο ΟΠ]. δΎω --- ̓ 2 ΤΠΡΆΚΠΦΗΤ, ΘΥΓ. 

Ηίοτοη. εἴ Μ. -- ὅτ. πανουργων --- “ἢ πεγααπτοδβε - Μ, οἵ Α., Ηϊϑγοη, οἵ 50Γ. -- Οσ, 

οἵη. αὐτῶν ---- ̓ἦ δ οΑλτ τ -- συγ. οἵ Ογ, συναντήσεται, Μ. ερεῖ --- ̓ 5 ἍἊε ΡΙῈ5 τ-- ΘΓ. 

οἵ ὅτ,, Μ, οἵη. -- πολγαμοο (5ϊς οἴϊαπη ν. 20) --- 5 ἍΔε ὑσὶ -- συγ. εἴ ὅσ., Α. χαὶι, 

Μ, οτη, --- ἴ λὲ ρῥιΐ5 - ὅυγ.' οἵ ὅσ,, Μ, οὔ). --- “δ τδᾶρ -- 501. εἵ ὅτγ., Μ. λε - ὡδα- 

»"οκροῦ, Μ. -- ὅγζ. εἵ στ, χλγειν ποιει, Ηϊογοη. ἀοίογοηι Καοϊί -- δε, Μ. ουορ, πᾶ- 

Ἅ ΟἿ, ΡΓῸ χαὶ πάλιν -- ΒΓ, -- Πα τδροοῦν..... ἐπεναδ, Μ, ὡδοιῖ στοῦ, τ, ἀπο- 

χαθιστησιν, ϑγτο--ἤοχ, 5ιῶο μϑ, Ηϊΐογοῃ, τη6άθίμγ. 

Ιον, Ν, 1-ι8, 

Ῥπαόμεντα Οορτο-ϑαηιιαλ, οὶ, Ἱ, 9 
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. δοηώδᾶρ᾽ πῆτε τεοδιχ οΝ᾽ τἄλόο. οἰνᾶ ΤΟΥ ΧΟΚ᾽ ΠΟΟΟῪ 
ΠΟΟΠ᾽ Θὲ πεκά Δ Υ ΤῊ ΔΎΩ πἣῈ ΠεΕΘΟΟΥ χώρ᾽ ἔἐροκ ρα πλλερ- 

8 ἄς. οανᾶνδϑλλεκ ἘΠΑΛΟῪ ολλ πρεβωώπ᾽ αν ἃ ΤΟΎΧΟΚ Ἅε 
1 ΟΡ ΟὙΠΟΛΎΛΑΟΟ᾽ ΕἸΟΟΤ  ἈΠπενΐπε. οἰπᾶροπκ εὐογυάχυς π- 

βε ποὰ πρεοχινόονο ἊΝ πᾶ πολλοῦ ΤΠ ΝΈΚΡΡΟΤΕ ΦΗΤΟῪ πῆε- 
9. ΘΎΡΙΟΝ᾽ πᾶκρίον᾽ ΠΕΘΎΡΙΟΝ τὰρ πᾶδυρίον᾽ πδοταα πᾶκ. 
94 εἶτ᾽ κηδεῖλλε χε πεκηΐ πᾶουται νᾶκ᾽ ἀΎω πῆπὲ πλαὰπ- 
95. (πε ΝΜ ΤΕΚΟΚΎΝΗ Ρῆοβε. κπᾶδεῖλλε Ἅε᾽ χε πᾶζϑε πεκοπερλιᾶ᾽ 
96 ΥΩ Νέκώηρε πἄζϑωπε ΘΕ ΠΡΩΟῪΤ ΤΗῊΗΡΟΎ πΤοωθε. ΚΝΗῪ 

λε ἐπτἄφψοο᾽ θεὲ ΠΟΎΟΟΥΟ᾽ ορλλ πεοιλε ΕΔ ΎΟΡΟΣ δλλ περι οῦυ- 
οει" Η θεὲ ΝΟΥ χά ΤΑΔΕ ΠΧ ΝΟΟΥ ΕΔΎΧΙΤΟ ἘΡΟΎ Ν᾽ Ν᾽ ΤΕΟΟΥΝΟΥ. 

37 εἴσρηη τε ΔΝΘΕΤΟΥ πὶ πρε ΔΎω π δὶ ΕΝ Τ ἄ ΝΟΟΤΑΛΟΥ" 
1,1 ΠἸΤῸΚ ἍΕ εἶλλε ΠΡΗΤΚ χὲ ΝΠ ΉΎΔΚΡ ΟὟἁὉὨ ἃ ἴωβ δε ογωωβ 
9. εὔχω ὅλο χε ἐπΐὲ ΟὟΝ ΟὙὰ τὰδρ᾽ πδζυΐ ον ΟὙΟΪ ΟΝ τ δορ- 
8. ΤῊ ΕΤΡε χωλκ Ἅε πηδρίοε οὴ οὐλλᾶθε οἱ ουοοπ' κἄϊ γδᾶρ᾽ 
οσενἄδ ρου ἔρούυε πῶω ππεκρωου πϑδλδοοδ᾽ ἀλλὰ εχε 

.« πᾶδυᾶχε σοῦ. δποοότε τὰρ Ἀπχοεῖο ολὶ πᾶδουλδ᾽ πἂϊ ἐρε 
πευδσῶν  οὐδὺ πδονοο "εἴη εἰν δᾶ χε ΟΔΎΤΩΒΟ απηοῖ. 

ὃ εὐὐᾶρε ΟὟ τὰρ υὐὠπε’ “ἢ ὐᾶρε ΟὙεἶδ᾽ ΝΠ ͵ΤΟΟῪ ὠκ ΕΒΟᾺ 

18 δου δδρ᾽ -- ϑυγ. οἵ τ. ἐπαιῖσε, Μ. δι δητερώοτ -- τεο δία -- Ηἴδτοη., 

ϑυγ. οἵ Μ. -- ὅτ. ἴῃ ρίαγ. -- οπ᾽ -- Μ., ὅγυτζ. -- 6Ὑ. οἹπῇ. --- " πεκδ δύ τη (5ς), Μ. Ηϊοτγοη. 
εἴ ὅυζ. -- γι οἵ. σοὺ -- δτῶ ργὸ ὃε --- "ὃ αμδιτονποκ - Μ, ὅγζ. εἵ Α. ρύσεται σε, 

Ηϊετου. -- ὅτ. λυσει σε ---- 3' οητοῦ -- ἀπο; Μ. οῃϊ. --- "ἢ ροβῖ κηδοώβε Μ. δαρεῖ Ἅλε 

-- ροβῖ ππέκρροτε Ἵοοϑά. οἵὶ. ὃς - ππεουρίοι᾽ ἄκρον -- θηρίων ἀγρίων, Μ. οὔ. αἰϊτογαῃὶ 

ΒΘ ΠῚ 5[ Πϊ πὶ --- “ὃ πδοώται πᾶκ, Μ. οἵ ὅγγ. -- ὅσ, εἰρηνευσουσι σοι --- "᾿ εὗτδ᾽ - εἰτᾶ, 

Μ. τοτε -- πδοώπτας πδᾶκ, Μ. εἴ ϑυζγ. - ὅσ. εἰρηνέυσει -- ΔΎΩ Ρ͵ΙῸ ὃς --- 35 δλε- ΘΥΓ. 

εἴ ατ., Δ. και, Μ. οπι. -- δνὺῶ, ϑγυτγ. οἵ τ. ὃε, Μ. οἱι. --- "δρᾷς πεολε᾿ (- πεατεὶ 

ἵπ πιαίεγίίαϊο -- ϑγυ. Ἡϊογοη. εἴ Οτ. ὡριμος; Μ,. εν τεοονυμπον ἐπ ἐθηιροσίαξο δια 

-- πεεογοει -- ὅγγτ. Μ. Ηἴετοη, οἵ Α., Οτ. οὔλ. αὐτοῦ -- ττκποοῦ, οἰ στα ρθα5. βοτὶ- 

ῥῬβοιαῖ παπαδῦ, ροβῖθα δπιρηάανιῖ -- ττεοουποῦ -- Μ, οἵ ὅγτ., Οὐ. οὔ. ῬτΟΙ. ---- ὅ δγῶώ, 

Μ. λε, ὅγγ. -- 6γ. οἱ. -- τάκ οὐ -- ὅγγ. Μ. Ηϊΐδβγοη. εἴ Α. τι ἐποιησᾶς, ΟΥ. εἰ τι 

ἐπραξας --- ΥἹ, ἢ ἔπε οΥὐἵτ οὐᾶ τδρ᾽ -- εἰ γὰρ τις, 50Γ. ἴῃ τοχῖὰ μας γ ἴῃ ΠΠΔΓΡ. τοῦ » 

Μ. ξἕωὼπ Ἅε ἔχε οὐδι -- πδωϊ οὴ οὐωϊ, ὅγγ. Μ. εἱ Ηϊΐογοῃ. -- τὶ ἱστῶν στησαι 

π ρτ ὙδΔΟρΡΥῊ βουῖδαθ τηθπάϊιπ, ΡΓῸ ΥΔΟΡΨῊ -- ΕΤρΕ ἈΟἿΝἈΚ ΡΙῸ Μ. πτεοιῶλι -- Ἀε᾽ 

-- ὅγγ. οἵ Οσ., Μ. ονορ --- ἢ καὶ τὰρ᾽, Μ. κε τὴ -- χαι δὴ -- ππεκρῶου πολι Ἄλοοδ, 

Μ. -- ϑὅγτ. τὰπῖα τ πὲ φιοακ, Ηϊογοη. ἐέογεηι, ΟΥ, παράλιας --εὐχε, Μ. ιοχεκ, 

ῬΓῸ ὡς εοιχε -- οὐ - φαυλα, Μ. ρῴον - Ηἴοτοη. νιαία, ὅγγ. ταῦ εἴν {- εἴε) 

εἴεδιιυδικε᾽, ὅγγ. Μ, οἱ Ηϊογοι. - ἵὐ,ὶ οτὰν αρξωμαι λαλεῖν --Ο ἢ ἢ ἴῃ ογεῖδ᾽ δ νοῖϑα. 

Ιου. Υ, τὸ --ΟὟΊ, ς. 



11 

ἐπχιν χη" πο Βελχε εὐΐπε ποὰ Τεσδρε᾽ Ἢ δᾶρε κλᾶοε ὡς 
ὃ Εβολ᾽ ΕὙΝ Φρε᾽ διΆκ πεε|ίουολλο. (Γ.ΛῊ ΟΔΎΟΎΕΛΑ ΟΕἸΚ ΕΧῊ ΦΆΛΟΎ"Ὰ 
τ ἀκλλον᾽ ΟὙΝ ἐπε πδχε εὐςϑοΎειτ. ΔΝ ὐδόλλ τδρ᾽ ΕἼΤΤΡΕ 

τεΨΎΥΧῊ δώ" ηδνυνὴ Ἅε ετᾶρρε᾽ εοοπ πθὲ ΠΟΎΟΤΟΪ 5“.- 

8. ΟΥ. Εἐνὲ ΠΝ Δ Ὺ τὰρ πᾶὶ πῆτε πᾶ τωρ Βὶ εἰ ΔΎΩ ππτεὲ πχοεῖο 

9 πδὶ πτδρελπιο. ἃ πχοεῖο ἄρχεῖ λἀρεο τ οβοτ᾽ ψ4πρ- 
ιο τρε τοᾶβοϊ Ἅε ὡὲᾶἂ βολ. ερε τἄπολίο νᾶρ τἄᾶφοο πᾶϊ' 

τὰϊ επεϊχίβοδο οἴχη πεσοοβῖζ' πνηδῖζοο ἀπ᾿ ἀπε χιίσοςλ τ ὰρ᾽ 
" ενᾶχε ΕΤοΎᾶΔβ ΝΤΕ ΠΝΟΎ ΤΕ. ΟὟ τἄρ᾽ τε τἄσολι χε 

ι9 ΓΡΥπολλίνη" Η ἄς πὲ πδουοεῖςο᾽ χε ΤΑ ΨΎΧΗ ἄπεχε ,ΛἪ 

15 ΟὙδθλα ἐπε ΤῈ τ ἀόολι' Η φέγπενῖπε πὲ πᾶοδρξ. ἢ πτὰᾶϊ- 
“ Νᾶφτε ἔἐροο] ἀν᾽ ἃ τεοβοηθεῖδ᾽ οὐὲ λυλλο 6 ἃ πηπδ᾽ κάλ τ 
ι5 ποοο}᾽ ἃ πόλμαπυΐπε Ἅε᾿ ππᾶν τωκρᾶ ΤΡ ΟβΒΟϑα εροΐ. δίρ 

θεὲ που λΟΎ ποώρλα ἐδηχπ ΔΎΩ δΔΎοΟΔΑτΤ᾽ πΘὲ πηεῖροειλα' 
16 δὶ ἘΝΕΎΡΡΟΤΕ ΦΗΤ᾽ ΤΕΝΟΎ Ἅε᾽ ΔΎΤΩΟΥΝ εορδΐ εἐχωΐϊ 
τ- θὲ ΠΟΥ Χίων Ἢ ΟὙΚΡΥΟΤ ΔΆΔΟΟ ἐδοδρ πὲ εὐδβθὼκλ 

εβολ᾽ ερῶδην ΟὙδιλλλλε πε ΕἈΛΛΕΎΟΟΥΝ πλλὰ Ἐπε} ΠΦΗΤΟ᾽ 
18 τᾶϊ τε τἄᾶρε ρὼ πτνδ ΟὟΟΝ πίλα κΚᾶδ  ΠΟΟΎ ἄΐτᾶκο 

δ πεαδρε᾽ - Μ., Ηϊογοη. εἴ ὅυγ. -- (1. ομῃ. αὐτου -- ἈΗ, Μ. τε δν, ὅγγ. - Ογ. εἰ δὲ 

χαν -- ζῶ Εβολ᾽ δἰἴθγ ΠῚ, ΘΓ. -- ΟΥ. ρηζει φωνὴν, Μ. δῖ πτεσσλκη -- πες οΎ λοι 

- Μ., οοἴοτί βίπε αὐτου --- ὃ ἔχῖτ ρῥῖῸ διχῆ -- Ἡ ἀκακοπ᾽ (50), ρῥῖὸ εἰ ὃὲε χαι, Μ. τε 
- πδχε ες 9οΎειτ, ΟΘίογ! ἴπ Ρ]ΌΓ. ---- 7 ΤΕΨΎΣΗ ΡΙῸ ΤΑ ΨΎΣΟΗ -- ὅυΓ. Μ, Α. ΠΕΡΥ. οἵ 

Ηΐογοη., Οἵ. μου ἢ οργηγ Ὁ. εὐχὴ ΡΙῸ οργὴ -- λε, (οίοι! γάρ -- ἐτᾶδρε᾽, ΗΙοτοη. 

οἵ 50ΓὉ. -- αἵ. ἴπ Ρ]. τὰ σιτὰ μου, Μ. επδϑοηιβι ---- ὃ ῥεῖαβ παὶ -- Μ., αἰΐθγαπι ἀδαβῖ 

ἴῃ (οίοΓΙ5 -- ἀπο ΡΓΪΠ5 πε ΟΠ]. δΎω --- 35 δ... δροσεῖ δρει τοβοτ, (ρΓῸ ουϊα5 Β 

ΒογΓρία πη οΓγαΐ ο!, ροϑβίθα βπηθηάδίαπι, οἵ γοϑοτρί 1) -- ΗἸΘτοη. ϑὅυγ. οἵ ὅσ. ἀρξάμενος 

πρώσᾶτο με, Μ. “δρεσερφρητο.... οὐορ πιτεοδύρ, ζκλλοι -- Ἐπρτρες τοδβοῖ, 5ΎΓ. 

Ηΐογοη. εἵ Μ. -- τ. μη με ἄνελετο --- ἰ" ροϑδῖ τἄπολίο οὔ. Δε -- τἄφοο -- ΟΥ. 

Ηίοτγοη, οἵ ὅ0ζσ., Μ, κκδρ,, [ογίαϑϑθ ὑσὸ ἁαρδῦ -- πδὶ -- Μ. Α. οἵ Ηίδθγοῃ., 50Γ. -- σἿΥ. οπῖ. 

πΡΙΟ δι᾿ Μ, μὰΡ. τδᾶρ ὅποκ, ἴἴ. δηῖθ επδε ταροῖζ διτοκ -- πποῦτε, Μ. Ηΐοτγοη. οἵ 

50Γ. -- στ. θεοῦ μου --- 1, -ρυηπολλίπη τ-- υποόμενὼ -- ἄπεισζε τ ανεχεται; Μ. εφϑὼπ ἔροο 

- ἡ δεκπεπῖπε, Μ, Ηἴογοη. οἵ ϑυγο--ποχ. -- Οσ, χαάλχεαι -- πδοδρξ -- Οἵ. εἵ Ηΐδγοη., 

ΚΞ΄ΥΓ, εἴ Μ, 1η 5ἴηρ. ---- “7 Μ. οπι, Ἡ ττδίπδιοτε ἔρος! δ -- τεοβοηθεῖδ᾽, Ηἴθγοη. 501. 

εἰ Μ. -- στ. βοηθεια ὃς --- 1 Μ. ἱπίο Παθδοῖ οΟΥΟΡ -- κᾶδτ ποῶο --Μ,, ρῖὸ ἀπει- 

πᾶτο μι -- »αππδιιτώκρδτώρ (51. 0146), Μ. ὅ5γτ. οἵ Ηίογοη. -- ὅσ, κυριου --- 15 1τη1το 

ΟΠΊ, οὐ προςειδον με οἱ εγγύτατοι μου; αὐὰθ Ηΐϊογοη. εἴ ϑύγο-Ποχ. 51Π6 ἀϑίθσγιβοο 

Ἰοραηΐ -- δἵρ ἀροϑβί ἃ ςοίοτβ -- δΎω, Μ, οἵ ὅγι. -- Ὁτ. ἡ -- δνοδδτ᾽, ἰία 586ρ6, ΡῖῸ δύ- 

Οδ δι ΤΎ -- πεΐροεια,, ὅ'υΓγΓ. οἵ Μ, -- ΟΥ̓, ἴῃ βίηρ. --- [6 δε - Μ,, ὅυζ. -- Οσγ. οἡ}. -- 1{. Ὁ 

"7 τραλδι ἘΠΕ πΡΗ ΤῸ, ΠΘΡΓ. ὈΣῚΡΘὩ ἐ 

Μ, ιφρητ ἐπδοοι ὅγλλος, 50. -- Οτ. περ Ἢν. 

1Π ΔΎΤΟΩΟΥΠΝ ΒΌΡΕΙ ΨΜΕΙ5. ἃ ΡΓ. ΠΊΔΠΙ --- 

Ιοῦ. ΥἸ, 6- 18, 

γόν 

ἾῬ. ἹΖῚ 

Ξ| 



ΤΥ. ([Ο: 

9. Ἅε᾽ ΔΙΡΠΒΟΝ πδηΐϊ. δίνην Ὺ ἐνπερίοουε πϑᾶαδ ν᾿ καλλᾶ 
0 λλλοοθε ποᾶάβωυπ᾽ ΝΕΤ ΗΝ ΔΎ ἍΔΕ ΟὟὙΝ ὐἵἷπε πὰρ ἐροοῦύ" πᾶϊ 

1. ΕἸΚὼ ΠΟ ΤΗΎ ΕΝΕΙ ΡΗλλδ᾽ ΔΑΝ ΝΕΙΠΟΔΙΟ. Ἄκλλον Ἅε ἁ τετπ- 
ΤΩΟΥΝ ἐρρᾶϊ ἐχΐ φυὙ ΤΗΥΤΝ ἐρρᾶϊ ἐχΐ οὴ ΟὙΆΝ Τ Δ τ- 

9 πᾶ΄ φιυολε Δ ΤΕΥ ΠΗΔῪΎ ἐπδοᾶοθ᾽ ἄρίφοτε. εὠᾶρε ΟὟ γτὰρ᾽ 
υὐὐπε’ ἈΛῊ τεὶ δίδιί τεῖ λῶν πλᾶδυνϑ ἢ εἰἴωδᾶτ᾽ ππτετη- 

8. ὅθ φδῶοᾷλε του χοῖὶ ἐπ χᾶ χε Η ἐπ ᾶρΛΕῪ ΕὙΟΙΧ ΠΉΡεε]- 
4 χιχηᾶρ. »ἁἀ Τοᾶ οὶ ἄποκ λε νδκᾶρωϊ τὰ τ ἄλλκοϊ ἐπὲν τ- 

Ὁ ἀϊπλδν ἃ ΠΡΗ ΤΕ. διλλὰ πᾶχε ᾿πρλλλλλλε σου ππεῖ- 
8. ἅτ εῖ γὰρ ἀπ᾿ πουδόλλ ΝΤΕΤΗΥΤΝ ΔΎΩ πεχπίο᾽ ΠΝΕΤ  - 
ᾶχε πᾶ τδδλοόοι ἀν ΟΥ̓Δε τὰρ πύνδαπνεῖεᾶ ππουωτυῖὶ 

ὃ ἈἈΠΕΤ πᾶ χε. ΠπΠΔΗΝ ρῷ ΤΕΥΝΤΩΟΥΝ εχλὶ πορῴᾶποος τε- 

8. τ βσε εἐχνἣν πετπβηρ. ΤΕΝΟῪΎ δε εἰεδσώς Ὑ ἘΦΟῪΝ ὃὴ 
ὃ ΠΕ ΠΡΟ τᾶ τ λλχίσολ. φιλοοο Ἅε ἘΝ ΉΕΤΑΣ χίπονο τὐπε’ 
ὃ ΔΎΩ οΟΝ᾽ ΝΠ ΤΕΥ ΠΟΟΟΎΡ, ΕΥ̓ ΤΑΛΕ. ἈΜΝῸ χίπσονο τᾶρ᾽ δαὶ 
γΠ,1 πᾶλᾶσ᾽ Η ἔρὲ τἄ.ϑυουώβε᾽ ντελετὰ ἀπ᾿ ΠΟΥ τοᾶβε. ΜἪ 
ΠΟΥΛΔΝ ΧΟΩΟΝῪ ν᾿ πὲ πᾶρε πρώλλε οἴχλι πκὰρ᾽ ΔΎΩ περ- 

9. ἄϑε πϑὲε που χᾶίβεΚη ΑΗ ΝΕ, Η ἴθε ΠΟΎρ χιρ δ᾽ ἐορρο τε 
ΦΗΤῸ ᾿πεοχοεῖο ΔΎ εἐδοϑε εὐροΐβεο Η πϑὲ ἀπ᾽ πεὶ που- 

8. ΧΔΊΒΕΚΗ ΕὐἸσΈΕῚ ἔἐπεβεκεί. τὰἂϊ τε τἄρε ορωωτ᾽ πτὰαϊῖρυ- 

"8 πύον τὰν ποδβώπ' ἢ πετηδυν λε, Μ. εἵ ὅνυσ. 
δ Ν δ . . 

-- στ. Ἰδετε οὗους θαιμανων, ἀτράπους σάβων οἱ διορωντες, Ηΐετοπ. Τῆαοίο νῖας 
20 

δ αηΐο ΔΊΡΠΒΟΆΝ οπλ. δνΎωῳ --- 

ΤΠοηιαπου μι, δοηιίας ϑαθαθογιηι. [πἰπθηιπὶ (βὶς) ---- δ ἐπτειοορηλαδ᾽ απ πειπολις, 

(αἴθ ἰῆνεγβο ογάϊπθ ἐπι πόλεσι χαι χρημᾶσι --- "' ἀκλον Ἅε᾽, Μ. ππτώτεν Ἅε, 

Οτ. ατὰρ ὃε, ϑγγ. δέἌθον [μϑ -- αἴτογα πη ἐορδὶ ἔκωϊ ἀδαπάαϊ -- ΘΟ εἰ --ὡςτε -- ἐπλοδιυ" 
- ὅυζγ. εἴ Οἵ, Μ. ἐπιερϑοτ (51.), ρῖὸ επδερῴοτ --- ὅ" τεῖ -- τι -- ἰδ  τεῖ τ ἡτησα 
- ὅδ δώολε - ὡςτε -- ἐπάχδχε, Ηϊογοῃ. οἵ ὅυγ. -- τ. οὔ. μου, Μ. πτοτοῦν ἢ- 

πδαδαι, Α. εκ χειρὸς χάχων --- Ξ' ἐπε ταϊπλᾶπα πρητο, Μ. Φηευδιοίῦρθαα. τἰ- 

Ἅλος, ΗἸδγοη. -- ὅυγ. [υ] ἀλϑν μὴ») ΟΥ̓, εἰ τι πεπλανημαᾶι --- δ ροξῖ διλλδ οι. ὡς 

εοιχε. Μειρῆ. τοχεκ -- πρακάκαλε᾽ -- τ. οἵ ὅγ01.., Μ. ἴῃ ρίασ. -- εἰδ  τεὶ τὸ αιτουμαι 

-- ὃ χ,γα-.ἷ. ππετᾶχε πᾶ τᾶ ιλδοὶ ἀπ᾿, Μ. οὐδε πετεποορὶ πᾶϑρικηῖ ἀπ εν 

δᾶποδαι -- ὅγ7γ. οἵ συ. ουδὲ ἔλεγχος ὑμῶν ρημᾶσι με παυσει, Α. τὰ ρημᾶτα μου 

ΡΙῸ ρημᾶσι με -- ἀπεΐνκεδ -- ἀνεξομαι, Μ, οὐ τὰρ ουὐόλῖη ππὴπὲ πετεποᾶπι πδερᾶ- 

πεχεοθε ἅκλος Δ -- ππογώυῦ ἰἴὰ οοά., ΠηὰΠῸ5 τοοθηῖίοῦ ᾿ἰἰζοταθ αὶ Βα ρροβαϊς κὰ 

-- "1 ροβῖ τετπϑωδέ οἱ. ὃς --- "ἢ Ππᾶος ραρίηα ἴῃ ςοάϊςα βισ παν ποῖα πασπογαὶϊϊ κα, 

ΡΓῸ 16, οἵ ἴϊὰ πιθμάοβα ρεγρὶϊ -- ἃς τα ται χῖδοκ Μ, μαδοῖ ουορ --- ἢ Ἂς, ϑγτ. - τ. δὴ 
και, Μ. οΥὐπ οΥοῦ, -- οτ᾽ -- παλιν --- δ᾽ ἢ -- ϑυγ. οἵ ὅτ., Μ. οι. -- κε Ἄθτα -- μελετᾷ 

- ὙΠ, πων -- ὅυγ, Ηἴογου. οἵ ὅτγ. πειρατηριον, Μ. ταρῖαπι οὐ δίυντ τ -- λυ 

Ξ- χαι, Μ. οπῖ. -- ἀπ᾿ πε’ ἀρυμπάαῖ. 

Ιοῦ. ΥῚ, τὸ -- ΝῈ, 3. 
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πολλίνη ἔϑρενεβᾶ τε ΕὙΓΟΟΎΕΙ Τ᾽ ΦΕΝΟΎΘΘΗ Ἅε πϑῖοε ΝΕΤ ΤῸ 

“ πᾶΐ. εἴωδνενκοῦτκ δίχοοο᾽ ΧΕ εἐρὲ Φ' ΤΟΟΥΕ πε ὙΠΔΎ" 

ΔΎΩ οδΝ᾽ εἴωδ ον ΤΟΥ Ν᾽ ΧῈ Ερὲ ΡΟΎΦΕ ΠΗῪ ὙπδΔΎ Τώοοπ Ἅλε 

εἴλληρ, πϑίοε᾽ χὶν ΡΟΎρῈὲ ὧδ Φ'ΤΟΟΎε. πδᾶδοωμᾶ Ἅλε᾽ οὙτυλα 
δ΄ ΦΕΝΒΝῪ ΕὙΡΟΟΥ ΤΒωΔλ Ἅλε εβθὸᾺλ πρενπολδο πκᾶρ, εἴς 

ὁ φωῶκε πτδείδδβε. πᾶδρε Ἅε ΔοωοῪ εἐπωδᾶχε' δοτἄκο 

σι 

1 Ἅε᾽ δὴ ΟὙΦΕλπιο᾽ εος9οΟΎΕεῖτ. ἐδρίπαλεευ Ἅε᾽ χε ΟὙπῖβε πε᾿ 
"9 πδῶπνϑδ᾽ ΔΎ πᾶ β Δ Ὰ πὰ ΤΟΤΟΩ ἀπ᾿ ἐπ ΔΎ ἄγσᾶθον. δίωχπ 
ΘΕ ΠΝΟΎΚΔΟΟΔΕ ΕΔΎΤΒβΒοο οὰ Ὑπε᾿ ἐρᾶν πρώλλε Ἅε βὼκ 

10 ἘΠΕΟΗῪ Εὔαν ΤΕ ΠῚ ΤΟΎΤΟΟ ἀπ᾽ εεΐ εορᾶϊ δύΎω ΠΝΈΓΟΟΤΟ 
" ΕΠΈΘΙΗΪ γκλλῖνε χλλλοο ΔΎΩ ππὲ πεορρλᾶ᾽ ΚΟΤῸ ἐοογπο. πτῖ- 

πᾶοο οῷ ἂν ἐρωἱ' ηδᾶχε ον τἄδηδύκη, εἴοοπ᾽ ο.κκ 
ι9 πποΥδο ΝΥ ΔΨΎΥΧΗ. ἍΗ δὴν θᾶλδοοᾶ Η πελρᾶκωπ᾽ χῈ 

: ΔΚΦΤΗΚ ἐροΐ χε ἄκολλινε ΠΦΕΝ ΠΕΘΟΟῪ Εεροΐ. ΔίΧΟΟΟ χε 
πᾶδλοόδ. πτωοΥ ν᾽ πδολουλτ᾽ πδειπε Ἅε πᾶὶ ἈδΔΎδα τ᾽ 

᾿  πτδιρυπολιίπη -- υπεμεινα -- Μ, οηι. Ἅε --- ἦ γώ οπ᾽, Μ. πδίλιπ οἵς, ΘΓ. -- (ΤῸ ὡς 

δ᾽αν....7) πάλιν -- ροβῖ εἴωωδιε τωουπ Μ. ταρεῖῖζ τ κω ἄκρκοο -- ερε (ουἱα5 ἅπας ρο- 

βίγοηηας [1{{. ΒΌΡΓΑ ψ615. ἃ δἰΐεσα πιᾶ 1} ροΎφε... τηδῪ, Μ, ἔρε φρη πᾶρώτπ π- 

ϑδυ,, Ηἴοσγοη. εἴ ὅ50Γ. -- Οσ. ποτε ἐσπερα --- ὅ πδοώκιδ Ἅε᾽ -- 5υγ. Ηϊδγοη. εἴ Οσ., 
Μ. πᾶκδο -- οὲὲ ρειβττ εὐροου - Μ,., Ηΐθγοη. εἴ ὅ5υζγ. -- Οσγ. εν σάπρια σχωλήκων 

- Βωκ Ἅε ἐβοὰκ -- τήχω ὃς, Μ. οΥτορ πδαλουβὼπ σεθρὸ ἀλπικᾶρι Ἄωκ (5:ς) -- τι- 

τδεΐδδβε, Ἠίθγοῃ. σαπίθηι, ὅτ. -- σσ. ἀπὸ ιχωρος, Μ. επδερωτ --- ἶ δρίπλλεεν (5) 

-- οὐπῖβε, Ηΐίθσοη. Μ. εἴ ὅυτζ. -- Ὁγ. πνευμὰ -- δῷ ἈπδβδᾺ....... διυδϑομ -- ΚΓ. 

Ηΐὶδσοη, εἴ ὅτ. και οὐχ ετι..... γ Μ. οὐγορ ἄπδιτδοθο δι χε ἐδ ρδιδ δι οῦ { ΤῈ 

δι ΒΔἋ -- ΠΡ Ὺ ἴΠ ΕΠΔΎ ΒΌΡΘΟΙ ΨΟΓΒΌΤΩ -- ΠΟ. ΟΠ1.. ἸπΠΘσΤΌΤη 6 Γ5. ὃ, 4 6ΠῚ 5ΎΓῸ--ΠΟΧ, οἵ 

Ηίοτοπ., πος ποη ςοά. (ΟἹ ογίίηι5 ἀραά }Ίοϊα, ΟΡ. εἶῖ., παρβηΐ 880 δ --- ὃ δίωχπ 

αθοϑβί ἃ σθίογῖ5; πάρ νἹ ἀθίαΓ ἸΠΊοΓρΡΓοῖθ ΠῚ σΟΡΓΠ1, ΟἹΠῚ ΠΟῊ ᾿πν θη 558 1ἴΠ 510 ἀρΡΟρΡΤΆΡΠΟ 

ΒΤΆΘΟΟ ΨΕΓ5. ὃ, ΡῈΓ πος νογρατη γοϊπίθργαγθ ν ] 1558 σοπίοθχίαπ -- βὶ ΡΓΪ5 ἴῃ ΔΎΤΒΒΟΟ 

ΒΌΡΕΟΙ ΨΕΓ5. Δ Δ]ἴθγ. τηδηι -- Ἅε, ὅ5υζ. - ὅγ. γὰρ; Μ. οἤ]. -- Ροβῖ δι᾽ οὔ. ετι ---- ὃ πα 

ΜΕΘ ΘΟ ΤΟΙ 50ΠΡᾶ6 τηθπάϊιπι, ΡΓῸ ππεοκοτο -- οὐδ᾽ου μη επιστρεψῃ; Μ. δ44. χε 
- ὅγχζ. Ηΐδγοη. εἴ Α. ετι --- "' ρῷ δι᾽, Μ. εἴ ὅγγ. -- γ. αταὰρ οὖν ουδε εγὼ -- ἐρωΐ 

- στ. εἵ Ηϊογοη., ὅγγ. - Μ, ει ρωι -- Γηδώδαε... .... ΤΥΔΨΎΣΟΗ, Μ. εἰοδκι Εἰ ΧΗ 

ὅγε οαπδηδνκη τε πᾶπηδ εἰεδουων ἀκπώδιου! {πὴἠπὶ ὙΔΨΥΣΟΗ εἰτᾶτφητ, Δ. λα- 

λήσω ὃς εν αναγχὴ ὧν τοῦ πνευματος μου; ἀνοιξω τὸ στομὰ μου εν πιχριὰ ψυχης 

συνεχόμενος. ἤοῦτ, 82) ἽὯὩ ΠΙῺΝ ὙΠῚ ἽΝ ΠΊΞῚΝ.» Οτγ. οὔ. του πνευμα- 

τὸς μου εἴ το στομαᾶ μου; ΡΓοΟ ἐν πικρια ψυχης; Ἰερὶϊ πιχριαν ψυχῆς μου -- ϑγτο-Ποχ. 

ἴῃ τοχία, 411 Ἰορτ αὐ. [ον ».) 5604 50} ἀϑίθγίϑοο, οἵ οιπ ἢοΐα τπὰγρίηα}} οὐν5 χκο ἢ} 

ψακάδες 497» ; Ηϊοτοη, Παροῖ 5} γ τ 5 ηιοὶ δῖῃς δῷ -- 15. χε δκύζρτηκ..... πρεηπε- 

ϑοον ἔροΐ (51:9), Μ, Πεῦτ. ὅ'υσ, εἵ Ηίογοη. - Οσ. οτι χατεταξας επὶεμε φυλαχην ; 

- " πτώονη, ρῖῸ πποοΥ, ἀροϑί ἃ σοίοΓίβ -- ηδειπε -- ἀνοίσω, Μ, τηδαε. 

Ιου, ΨΙ1, 4-13. 

Ῥε ΚΙ 
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“ πογώᾶχε οἱ πᾶδιλοδσ' ἄκθρωοϊ οὴ' δενρᾶοου. ἀυῶ ἄκνοωυ- 
5 ΠῪ δὴ φεγπρορολιᾶ. κηάπωρχ ΠΎΔΨΥΧΗ ἐπᾶππδ'᾽ ΔΎΩ 
ι πάκεεο ἐπαλου, πηεϊνδῶνδ τὰρ ἄν ἃ επερ᾽ χε εἴδϑροω. 
τ ΘΗ Τ᾽ οἄριυκ ΕΒΟᾺ καλοὶ πᾶδρε γᾶρ᾽ υϑΎεῖτ. ΟὟ τὰρ πε 

5. πρώ λλε᾽ χε ἄκχδοτο, Η χε εκ ποΤΗκΚ ἔρο Η χε κνᾶσκι- 
19. πεζοῦ ΐνε Ἐρ ΤΟΟΎΕ" Ἢ χῈ ἕἐκεκρῖνε κλλοο] ΕὙΑΧΤΟΝ δ᾽ ΤΗΔῪ 

επυ πᾶκδ τ᾽ ἀν ΔΎΩ πυνᾶάβωῳ πἂὶ ἀν᾽ ὠδητῶαακ πτᾶ- 
Ὁ πᾶ σε ΟΝ ΟὙΓΟΟΠΡΗ τ εὐὐχε ἄνοκ δίρνοβει εἴν ἄρ ΟὟ πιᾶκ' 
ΠΕΤΟΟΟΥΝ ἈΚΠΡΗῪΤ ππρώλλε ΕἼ θεὲ ΟὟ δοικᾶδ τ΄ ΟὙΒΗΚ᾽ τῷ 

1 Ἅε᾽ ΝΟΥΕΤπὼ πᾶκ. Ετβε ΟὟ Ἀπεκρπωβ πτᾶδηολεῖδ' ΔΎΩ 
ΠΥ ΤΒΒΟ πᾶνοβει ΤΕΝΟΥ Ἅε εἴνάβωκ ἐπκᾶρ᾽ ἄγ τνᾶ- 

ΥΠ|,1 ΤΟΤΟΙ ἀπ᾽ ΕἸὩΟΡΠΤ. ἃ βαλλδλ᾽ οὐωώωβ ποδΎ ΧΙ ΤῊΟ᾽ 

9 πεχᾶ" χε δτηδΥ κπᾶχε πᾶϊ οὙὐππὰ πρὰρ πὰ ΧΕ ΠΕΤῸΝ 
8. Ρωκ Α(ΛῊ ΠΧΟΕΙΟ ΝΑ ΧΙΝΟΌΝΟ εοἰκριπε Η πεν τ δο τ ἄλλίε π-- 

ιΤΉΗΡΟ πᾶ ΡΤΡ πλίκδϊοο. εὔχε ΝεκΚΟΘηρε ΝῈΝ ΤΔΎΡΝΟΒΕ 
Ὁ ἈΛΠΕΟΛΑΤΟ ΕΒΟᾺΔ ΔΟ[ΧΟΟΎΥΟΟΥ οὴ τόιχ πτεγᾶνολλιᾶ. ΠΉΡΎΟΚ 
ὁ Ἅε᾽ οοπὸ ἐπχοεῖο ππᾶν τωκρὰ τρ᾽ εκοοπο εὔὐχε᾽ κογᾶᾶβ᾽ 
ΔΎΩ ΠΉῊΚ ΟὙλλε᾽ αν δου τ λ ἐπεκοοπο᾽ ον ἀολκῖνε Ἅε πᾶκ που- 

τ ἀπ πε ΠΝ ΔΊΚΔΙΟΟΥ ΝΗ, ΝΈΚΟΟΟΡΠ πᾶζϑωπε ΕὙΟΟΒῚῊῪ ᾿πεκ- 

8 ΦδεεΎε ἍΔε ποεν ἀζθωᾶ χε ἘρΟοΟῪ ἂν. Ἀᾶχπε ΤΟΡΠ Ἅε 

-- Ν “ -- -- --- 

1 φορολλᾶ -- ορᾶμια --- ἰδ δώ ῥτῸ ὃε --- ἰδ εἴδϑρου πρητ᾽ ΡΙῸ εἴρϑαρευ πϑὴτ 

8 τὸ ργὰ5 Ξ ΟΥ. οἵ 5γ{.. Μ. ὅτορ: Ξ- μαχροθυμησω -- ροϑῖ οᾶρωκ Μ. αἀά. ον --- 

Ἢ αἰτογαπι, Μ. εἴ ϑυγ. -- ὅσ. καὶ -- ερὁ΄τοονε' -- Α. οἵ Ηϊδγοῆ. ἣπ ἤνᾶπο, Μ. - ἀγ. εὡς 

τὸ πρωιϊ, 14. Κ50Γ. ἴῃ ἴοχίι,, ἴῃ ΠηᾶΓρ. ΔΘ ΠΣ [|»9..5 οἷς -- ἐκεκρῖπε -- ὅυγ. Ηϊδγοη. 
ι9 ει αγ., Μ. κΚοωῳ --- 5, ἀγπδβώῳ -- προΐῃ; Μ. Κκῶώωπ -- οἡ'ὶ οὐυσπρητ (ροβῖ οὐ 

ἃηᾶ ᾿ἰἴογὰ ἀρ γαβ88) -- Μ. Α. εἵ Υ., ὅ0.. 880 οδϑῖο εἱ Ηΐδθγοῃ. ἴῃ ραγθηῖῃθϑὶ, αἰ, 

αγ. οη]. ---- ὅὃ πᾶκ - Μ, ὅυγ. Δ. περσ. εἴ Ηϊδγοη., ὅσ. οὔ. -- οὐϑηκ, γα ]ς. δοηέγα- 

γίπινι {ἰδῖ᾽, Μ. -- (τ. χατεντευχτὴν σου -- τῷ -- το --- "“ Μ. - Α᾿ Υ. εἴ ϑὅυγ. ῥγαφηνῖῖ- 

τ οΥορ -- δυῶ ἀρ τῆθο -- Μ., ὅυγ. -- τ. καὶ χαθαάρισμον -- Γηδιτο τοι δι᾿ ἙιυΟρπῪ, 

Μ. εἰ ὅγχ. - ὅτ. ορθριζων ὃς οὐχ ετι εἰμι, Ηἰἴοτοη. ριᾶπθ νὶσίίαδο, δὲ μἰῖρα ποὸὴ δρὸ 

-- ὙΠ, Βα δλ᾽, βοιρβογαῖ ΒΥ, 864 δπιθηάανιῖ --- ἢ πδὶ -- ϑυσ. Ηἴδγοη. εἴ 

στ. ταυτα, Μ. φεν "δι οἄκι -- πετοὴ ρὼκ -- Μ., Ηΐδογοι. ογὲ ἔμο, ὅ συ. Ξ- Οσ. τοὺ 

στοματος σου ---  πλϊκδαϊοο -- τὸ δικαιον --- ' Δορκοογοοῦ ἀδαὰς ἴῃ ἔηῃ., Μ. δλαου- 

ὡρπ πουᾶλποαιᾷ εν πτεκσί ηεΐδὶδ ἱη ἡταητ ἑμα ἐπὶ φεῖίαίος θογηι, Ἠϊοτοη. - ασὶ ἀπε- 

στεῖλεν εν χειρι ἀνομίας αὐτῶν (5ΥΓ. - Α. τὴν ανοιιαν) --- ὃ οοπς, Μ. ἨΗϊετοη. οἵ 

ϑγγ. Ξ- στ. ορθριζε --- ὃ αμδοιῖπε, Μ. εαεί,, Ηἴογοη. οἵ ὅυγυ. -- ὗὐὶ ἀποχαταστησει 

ὁ... ἵ Ροβϑῖ ππδϑὼπε Οὔ. ΟὙΜ -- ΕὙΟΟΒῊῪ (5ϊς), ΡΙῸ εὙὐοοβκ -- ποεπδιολκε ἔροονυ ἂπ 

- ὅυυ, οἵ ὅτ. αμυθητα. Μ. εὙὐξερ »δηπδτῆπι, Ηἴογου. ἐμ ηϊα τοι ὃ 6 ῥυῖαβ, Μ. οἵ 
᾿ Ἵ Ρ ὃ 

ΟΥγ. Ξ ΟΥγ, γὰρ, Α. οἢλ. 

Ιου. ΥἼ], 4 -- ὙΠ, 8. 
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9 πγΈΝεδ᾽ ΦΟΤΟῚ λὲ Κἂ τὰ ΤΈΝΟΟ ΠΝΕΙΟΤΕ ΠΎΥΎΔΥΧΠΟΝ γὰρ 

ποᾶο ΔΎ ΝΎΠΟΟΟΥΝ ἀπ᾽ οὙρδίβεο τὰρ πὲ πενᾶρε δ χλλ 
ιο πκᾶρ.. "ΜῊ πηδὶ ἀπ᾿ πετ νὰ τοᾶ βοκ᾽ ποετᾶλλοκ᾽ ἀΎΩ ΠΟΕΝ 
ι φενώᾶχε ἐβολραλ ΠΕΎΡΗ Τ᾽ Ἢ δρε πχοοΥο Του εἐχϑλ 

19 ΔΟΟΎ Η Οᾶἄρε πτρβδεῖν χίοε εχἧΐ ΟΟὟΥ δᾶ ΤΕΟΠΝΟΎΝΕ᾽ 

- ΔΎΩ ΕΎερΟ ΠΝ ΉΤΗδ᾽ πιλα ψἀπεοιοῦ ΟΥ̓ΔΕ “λεοοονε. τὰ! 6Ε 
τε θὲ πθδη ΠΟΎΟΝ πα ετρπωβ Ἄπχοειο ππ͵ἄκο τὰἂὰρ πὲ 

“ Θελπῖο πάᾶσοεβηο. πεοηῖΐ γὰρ πᾶς" ΔΎω πεορρλᾶ ππε 
ι. πὰρ φοᾶΔΟΎῸ. εωωπε᾽ εὐὔᾶητᾶρε πεαηΐ ἐρὰ τὸ πηεοδώ" 
ιὸ εἰυδπδλδοτε ἍΕε ψ34100] ΠΝΕΟΦΥΠΟΛΑΙ ΝΗ" πο ποοε τὰρ ἀπ᾽ 

ι οἴ τακ πρη᾿ ΔΎΩ ἐρὲ πείδρηρε ΠΗῪ εἘβολ᾽ ρα πεῦρύτᾶκο. εὰ- 

πᾶ πκΚοτκΚ οἵ ΟὙσοοΎρο πώπε ΔΎ ππ, οὐ ΠΆΛΗ ΤΕ πρεν- 
ι5 χᾶλίξ. ερᾶν πρλᾶ ΟἸἈκῸὶ πο πὰ ΧΊΟΟΔ ἔἐροο ἀπ᾽ πεκΗ ΔΎ 

ι ἙΟΎΟΝ᾿ πίε ΟὙλε᾽ πυρώπηρε ἀπ᾿ ἐχν πεῖχω ῬῬΔΟΟΥ χε 

οὙὐτλλῖνε πε πῦορρ πη δοεβηο" “νἀ τΓουῶ Ἅε πκεουὰ εβ0- 
8. φῷΚ πκᾶρ. ππῆὲ πχοεῖο τὰρ κῷ ποῶὰ Ἀπβδλρητ᾽ ΔΎ π- 
3: πεοχὶ ἌωΡΟΝ πλκ ΠῊΝ πᾶσεβηο εὔξελλερ, ττᾶπρο Ἅε᾽ π- 
99 πρλλλλλλε ποῦθε ΔΎΩ ΜΕΎΟΠΟΤΟΥΎ ΠΟΛΛΟΥ͂. ερὲ πεκχᾶδ χε Ἅε 

ἡ Μ. οπ. αἷτ. Ἅε -- τεποο -- τ.» Μ. πίτεποο, 5υγ. βὰς 55 -- ἰ πεγρητ -- ΠΟΡτ. 

Ηΐετγοη. εἵ αυϊρ., Μ. πεκρητ (516), 501. -- Οσὕ. οὔ. αὐτῶν --- 11 ἔχῃς οἵ απ 5ουῖθαα 

πηθηππ|, ΡΓῸ δίκαε εἴ δὰπ -- ἀγεὺ --- ἰδ πτεαπονπε, Κ5υΓ. -- ΟΤ. ετὶ ον ἐπὶ ριζης. 

Μ. -- Ηϊεγοη. ασάλΐμς πὶ 5μα γαάῖοθ σοηϑί δι -- ΔΎΩ Ἀλεγερο 546 αὐ ἢπ., ρῖὸ χαὶι 

οὐ μὴ θερισῆῃ ; προ του πιειν πασα βοτανη οὐχ! ξηραινεται - Ηΐετοη., ἴἴοπὶ Μ.; 

564 ΡΓῸ ουχ' ξηραινεται, Παρδεῖ υδοςυώονι αγθϑδοῖί, ΘΥΓ. ἴῃ ἴαχῖα οαπὶ Οταος., ἴῃ 

ΤΑΔΤΡ. «αι. [40 " «69 «ἱ τ᾿ θὲ τί 5ι1ιρεγ ψΈγβαπι -- πτᾶκο πε, Μ. οἵ ϑὅγζ, -- Οἵ. ἀπο- 
λειται --- ἢ πα", Μ. ππεαουώπι πη τα τχε οᾺι, Ηϊογοη. οἵ ΘΥΓ. Ξ- ατ. ἀοιχῆτος 

εσται -- πεςι»εδιττεουώπε ((1115 οἱ 5ΈΡΟΙ τ 6 Γ5. 8Ρ αἰΐ. πηδπῈ)} πδρ οδ'Ἄουο (Μ. ἀκῴρητξ 
που τδ ον) - Ογ. ἀράχνη ὃς αὐτου ἀποβηδεται ἡ σχηνη; ΟΥΓ. γα κῶν “τος, 

οὐ, 5.5, Ηϊογοη. αγαποὶς σογιρ]οδἽΐπ7 ἑαδογπαςιηγι οἶτι5 ---- 15 11τ πα ἴῃ εα δι- 

ωὙᾶδε ΘΌΡΘΙ ψεῖβ. ἃ τηδηῦ ΓαςΘηΐ. -- εαδηδαδοτε ἍΔΕ ἅκην06} -- 5υΓ. εἴ Α. επιλα- 

βομενου ὃς αὐτῆς, Περτ. 3 Ρ᾽ΤΠῚ; ατ. οηἹ. ἀυτῆς; Μ. δα δπερρητο Ἅε -- πο 
πε ρΎπολιί πη -- οὐ ὑη ὑπομιειν --- “6 ἄεποςε.... ἴτας πρη -- Μ., Ηἰἴθγοη. εἵ 5υγ. 

Ξ- στ. υγρος γάρ ἐστιν ὑπὸ ἡλιοῦ --- "ἶ δΎω ρτὸ ὃε - πρεπιοκδιλὶς -- χαλικὼν --- ' ερ- 

δι παλδι.......ν ἔροο" δι, Μ. Ηἰἴεγοη. οἵ 5υζΓ. - Οσ. εαν χαταπιῃ) ο τόπος ψευσεται 

αὐτὸν -- οὐλε᾽...... πεξκω (519) ἀκαλοον ἀραηάαδηί ---  " πηδοεβηο᾽, Μ. οἵ 5υγ. -- ΟΥ. ἴπ 

5ῖπΠρ'. --- 25 τδρ -- ϑυζ. εἵ 6σ., Μ. Ἀε -- δυῶ, Μ. εἵ ὅγτζ. -- Ὁτζ. δὲ ---- 5 ἀκ δἰτογατῃ ἴῃ πῖ- 
ΡΆΛλ...Ε 5ΌΡΕΓ γ6Γ5. ἃ ΠῚ. ΓΟΟΘΠΙΙΟΙΙ -- ποώβε -- σγγ, Ἠΐθγοη. οἵ Οσγ, γέλωτος; Μ. πρδι 

- δίῳ - Μ. εἴ Α., ὅγζ. -- (τσ. ὃς -- πολκου, Μ. πουώπρ, Ἔβοὰ -- ϑυζγ. Ηϊογοη. οἵ ὅτ. εξο- 

μολογήσεως - πεκχδδίε (ουϊ5 κ αἴ υ]ῖ. δ᾽ ΒΌΡΟΓΙ ΨΘΙΒΙΙΠῚ ἃ ἼΔΗΙ ΓΘΟΘΏΓΟΙ) -- ΠΟΡΓ. 

Οϑογ68 ἱμί εἴ Ὗυ]ρ. ψμΐ οἀογηπί 6, Μ. Ἡϊοτοη. εἴ 501. -- Ογ. ο" εχθροι αὐτῶν, 

Ιοῦ, ΝΠ], 9-22. 

Ρ. Κτ: 
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ττρίωου πωΐϊπει πνεηωπε Ἅε᾽ πόὶ πλᾶ πωπε ππδᾶοεβηο. 
'χ, 1,9. ἃ ἴωβ λε ογωω πεχᾶ χε δὴ ΟὝλλε ΓΟΟΟΥ Ν᾽ χὲ τἂϊ 

ΤῈ Θὲ ΕΤΟΛΛΟΝΤ. πᾶς γὰρ πρὲ πρώῶλλε πδὺρ λίκδϊοο “ἵπειλι- 

ΤῸ ΕβθοᾺ Ἄπχοειο. εὐωπε τὰρ εὐὔδποΎε χίραπ πϑι- 

ἈΔ ο πηπεοο ται ἔροο] χεκᾶο ΠΝΕΟΟΎΟΌΒΕεΟΩ πουᾶχε που- 
«ΟἹ ΕΒΟΔΡΝ πΝΕΘΟΠΟ ΤΟΎ. ΟὙΟΟΦΟΟ τὰρ πὲ οὶ πεοθη τ᾽ 
ἸΧοοΟρ᾽ ἀΎω ΟὙΝΟδ᾽ πε’ πἴδα πεν τ οι πε᾽ εν Δ ΟὟ βπειι- 

ὅ ΔΑΤῸ ΕβΟΔ ΔΟΦΎΠΟΛΛΙΝΗ. πετρῖτε ΝῊ ΤΟΟῪ ΠΟΕΟΟΟΎΝ ἀπ᾽" 
πΠΕΤΌΘΟρΟΡρ ἈΛΛΛΟΟῪ ΟΝ ΤΕΟΟΡΥῊΗ. ΠΕΎΝΟΕΙΝ κἰπκᾶὰρ .ὐἃ πει- 

τ ΟΝ ΤΕ" δᾶρε ΝΕ] ΤΉΔΛΔΟΟ Κίλλ' ΠΕΎ ΧΟ κλ34100 ΕΠΡΗ Χὲ Ξιπριυὰ 
8. ΔΎΩ ἁλεῦοδ΄ ΔΎ ΕἸΤΩΒε εἐρν ποίου πεν το τᾶλλε ὙπῈ 
ἈΔΎΔΔΟΙ πετάλοοςθε οχπ θὰ λδοοδ᾽ Ἶθε Ἀπετλλοῦοθε οἴχη 

9. ΠΠΕΤΟΘΟὝΥΩΟΟΥ πεν τδο τ δλλίε᾽ ΤΟΊΝΑΛΟΥ Τ᾽ ἈΚΝ ΠΟΟῪ ΠΡΟῪΡ Ἐ᾿ 
ι΄ο κ᾿ ποωπ ἈΝ πτδλλον ἌΠρΡΗΟ πεν τ δο τδλλιε Νεϊ νοῦ 

ἈΝ πειὰ ΤΔΡΗΧΝΟΥ ΠΝΕῚ ὙΔΕΙΗῪ ἀΎω πεΐωπηΗρε ΕἾΤῈ ἈΚ ΤΟῪ 
" ἧπες εὐᾶδποᾶδτ᾽ ΝΗΔΗ ΔΎ ἐροῦ ἄγ εὐοᾶ πεῖ ΕΒΟΆΡΘΙΤο- 

9. ΟΤ᾽ ππδεῖλλε.. εὔυδν τἄκοου πἴλα πετ ἃ τ ΔΉΦΟΟΥ Η Νλκ 

6: 

5 δηΐῖβ ὦ ἴπ χαπωυΐῖπε ππὰ [ἰῖογα ἀογαβᾶ -- δἰτογηι Ἅε᾽ -- ὅσ. οἵ αζγ., Α. και, Μ. οὔ. 
-- ππδοεβηο -- Μ. ὅγζ. εἴ περζ., Ηϊθγοη. -- συ. ἴῃ βίηρ. --ἰπ, ἐλε -ϑυζ. εἴ ασ., Μ. οὔὰ. 

- "ταὶ τε θὲ ετοδιοόντ, Μ. Ηϊογοη. εἴ 501. - ὅτ. ουτὼς ἐστι --- ὃ ἄξααδο -- Α. 
ΠοΌγ. ὅυζ. εἴ Ηΐδθγτοη., αὐ. αὐτω, Μ. οὐβηᾷ -- πηεοουοςυβεο -- Ποῦγ. Ηϊΐδθγοη. οδἵ 

γυϊρ., Μ. εἴ ὅγι. Ξ- ὅσ. μη αντειπῇ -- ρΡοδῖ πογωτ οἵὰ. αὐτου -- ἘΒΟΆΘΗ πεοοπο- 

του, Α. εχ χειλεων, ςοἴοι! οὰπὶ ΟΥ. εχ χίλιων --- ὁ πεαιδητ᾽, Μ. πεοκατξ, ΘΓ. 

-- (τ. διανοιᾳ οἵ οπῖ, αὐτου, Ηϊοτγομ. βθηδι -- δια οΎποακί πη --ύπεμεῖνεν, Μ. δαδακοπι 

ππτοτο --- ὅ πετρῖτε, Ηϊογοη. οἵ Μ. -- Ογ. ο παλαιων, ϑυγο-βοχ. ᾿ρο πον, Ἀϑδλον ὁ Ὁ 

-- α]τ. κα ἴῃ ΠπΟΕσΟΟΎΝ ΒΌΡΘΓΙ ΕΓΒ. ἃ ΠΠΔΏΠ ΤΟΟΘΗΤΟΥΙ -- τε ορτν, Ηΐοθτοη. Μ. οἵ ὅγυ1. 

-- (γ᾿. βἷπε αὐτου --- ὃ Ἰἰΐϊεταβ ποεὶ τοῦ πετποει ἴῃ ΓαβαΓα -- ἀπκᾶ,, Μ. ποδπεοητ 

τῦτῷε -- ὅγγ. εἵ Οὐ. τὴν ὑπ᾽ ουρανον, Ηϊοτοη. ογδοηι -- ἰδ πεῦοῖστε, Μ, πελὶ ποὺ- 

οεμτίς, ΗἸοσοη. -- τ. εκ θεμελίων, ΘΓ. ϑιχϑο μν «Ὁ - ὧδρε πε τη οο (5ἰς) κα 

- ϑυγ. Ηϊδγοη. εἴ Οτ. οἱ δε στυλοι αὐτῆς σαλευονται, Μ. ομλ. --- ἶ ἀπριυδ. τ Α. μὴ 

ανατελλειν, Ηἰοτοη. Μ. οἵ ὅγγ. -- ὅτ. οὔ. -- σώ, 801. Ξ- (σ. ὃε, Μ. οἱ. -- ετ- 

οἱοὺ --- ὃ πεύτδο τε, Μ. ὅυγ. ΠθΌτγ. οἵ Ηίογοηῃ. -- στ. ο τανυσᾶς -- δηῖ πετλλοοιθε 

οὔ]. δΎω -- ἀἀπετάλοοε ἀδαπάαϊ -- οἴκτ ππετιυουον, Μ. ριχεν πικᾶϑι -- ὅνυ. οἵ 

Ηΐεδγοη., αἵ. ἐπ᾿ εδαφους --- " τὰ ἴῃ πεῖτδο τδαλῖε᾽ ΒΌΡΟΙ γουβαπι ἃ τοςρητῖιοῦὶ τπὰπὰ 

-- ρΡοβῖ ποουπρούϑε Μ. απ. πελκ πιοιον ἴτε υὧρπ -- πυδαιοιπ᾽ -- ταιμειᾶ -- “Ὁ πιεῖ- 

διτδρηχπου", υἵ αἰϊα5, Μ. Ηΐδγοη. εἴ ὅγζ. -- Οὐ. ἀνεξιχνιάστα ---' ἡ ρου -- Μ., Ηΐοτοι. 

εἴ ὅυγ. -- αἵ. οἵ. -- ἀυῶ -- ὅυζ., Μ, -- γ᾿ ὁπ}. -- ἰῃ βη. Μ. μα. οὐ, ϑὅγγ. - Οὐ. ὡς 

- [ἡ Μ, ργαθιυλτας πδιρη τ οὐ -- εὐυδητᾶκοον πἴλα ΠΕΎ ΗΔ ὙΔΉΘΟΟΥ, Μ. ξἑωὼπ δΔὴ- 

δ ᾶρι πιαα πεετηδτδοϑο, Ηΐϊδγου. δὲ ὀηΐρι ηιογ ὶ ἐραάὶάογὶ!, φεὶς ἀνον οὶ ὃ ϑυτ. 

-- Οὐ. εαν ἁἀπαλλαξῃ;) τις ἀποστρέψει ; 

Ιοῦ. ΙΧ, 1-12. 
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5: πετνᾶχοοο ν,δᾶο χῈ ππΤΔΚΡ ΟὟΟὉ ΠΡΉΟΟΩ τδρ ἍΛΕρεὲ ΟΡΤῊ κ- 
" ΤΟΟ" ΝΎ ΔΎΚΔΧ ΠΚΗΤΟΟ ΕΒΟΔΟΊΤΟΟΤΟ ετρᾶ τπε. εὐ9δη- 
ι5 οὐταικ ἐροΐ αν δαλε τ πδουᾶ χε, νδοεπο πεο ἀπ’ επε 
ιὸ τὰἂρ ἅπτ ΟὙλίκδῖοο πον ἄοτλλ ἐροΐ ἀπ. εωπε εἴωδη- 

τ ΔΟΥΤΕ ποτ αλ ΠΝ ΝΕΪΤΔΝΘΟΥΤΟ χε δ οτακ ἐροῖ. Ἢ εκ- 
πδΔΟΎΟ ΒΕτΤ᾽ οὴ᾽ ΟὙδοολι Δα τ ἄςθε που Ω τᾶἂρ᾽ ἐπχίν ΧΗ. 

1 πανᾶάκω π᾿ “κλλοὶ ἐὰ ΝΟ ΤῊΗΥ δορλᾶοτ γὰρ πηδύσει. χε 
ἰδλαᾶοτε τὰρ ον τ αᾶσολι' πἴλα σε πετνδοῦουβε πεειρρᾶπ. 

30 εὐώωπε στἂρ᾽ ἄντ ΟοΥ̓λδίκδίοο᾽ τὰ τ ἄπρο᾽ ργοβε: ᾿εωώπε ἅἍλε' 
1. ΝΥ ΟὙΟΩ ΤΠ ΓΝΗῪΎ ΕβΟᾺ εἴδόολλε. εὐχεὲε ἀΐρποβε τὰρ᾽ πῖῦ- 
89 ΟΟΟῪΝ Δπ᾿ ρῷὰν πάρη τ᾽ ΠΛῊΝ ρῶ οεοΐ “πᾶν. ετβε πᾶϊ 
8. ἀΐΧΟΟΟ ΧῈ δρε ΤΟΡΥῊ τἄκε πνποῦ ἈΝ ΠΑΎΝΔΟΤΗΟ ΧΕ 

ΝΈΚΡΟΟ πᾶσλοΟΥ ΠΟΎΛΛΟΥ ποῦπηρε' ἀλλὰ οσεοῶβε ποὰ πλίκδίοσ᾽ 
τ ΔΎΤτδδτ τὰρ ΕΤΟΟΤΟ ππάᾶοεβης πᾶδρε τᾶρ᾽ ΔοΟΩΟῪ 
385 ΕὙΡΕΙπ Τ᾽ ΔΎΠπΩ Τ᾽ ΔΎΩ ἈΠΟΥΝΔΎΥ. ΑΜ. ΟὟΝ Ἰδόσε πΟΙῊ 
πὶ ΠΟΙ ΗἩ πᾶρουλλ᾽ εὐ ηλ᾽ εὐκοΐνε ποὰ τε ρε. εἴωδηχοΟΟΥ 

15 τοῦ, τᾶρ ἹἜρε ΟρΤῊ κτοῦ", (τ. αὐτὸς γὰρ ἀπεστραπται ὀργὴν; Μ. πϑοα] 
δε δαφώπρ ἥἔπεείρὸ εβολρὰ οὐχώπτ, Πορτ. ἼΞ υυδσνο ΠΝ . Ηϊογοη. ἡρϑίτδ 

οπῖρι ἵπανον 1115 γα, ὅγτ. ἴγὸ ὁ. ψάθοῦ πος οο᾽.) [ἢ ΠΊΔΓΡΊΠΘ ὁ Θ᾽ ῬΑ Ραρεῆρο δ 

“ηςς δ᾽, 139) [»-- ροβῖ πτδΎκλς ΜΕΠΊΡΗ. Παθεῖ Ἅλε -- '' εηυδιοώτακ..... πδι δῖκε 

- Ηΐεγοη., Μ, οἵ ὅγζ. -- Οἵ. ἐὰν δὲ μου ὑπαχουσεται, ἡ διαχρινει τὰ ρηματα μου 

-- ὕπδοεπε (πο ἴῃ γαβγα) πεορᾶπ, Μ. εἱ σγ. παρεηΐῖ ἴῃ ἢπα νϑῖβ. βθαιθηῖ5, 1΄. 

ϑύτγο-τ-ῃοχ. εἴ Ηϊογοη., 564 5 αϑίθτγίβοο --- ἰὅ τδρ -- ὅυζ. εἴ στσ., Μ. Ἅε -- δ ροβῖ εώωπε 
Μ. Παρ. τᾶρ, ΟἿ. τε -- εἰἴωδιλλουτε, ϑοιρβοσαῖ εὐωδι........, ρΡοβίθα βηχθηάανιῖ 

- παοώτας, Ηΐϊογοη. εἴ Α. χαι εἰσαχουσὴ ; 5ΥΓ.- ΠΘΡτ. 3) )Ν}}, Μ. οΥτορ, ππτειοώτειλι 

ἐροι, αγ. χαι μη ὑπαχουση -- ἐροΐ -- ϑυτ. Μ. Α. Υ. αἰϊηας, Ηΐδγοη. οἵ Οσ. -- Βερσ. μου 
τῆς φωνης --- “ἴ μἢ -Οτ.,) Μ. “ηπώο -- εκηδογοζβετ᾽, Οἵ. εχτριψῃ -- ὅυγ. Ηϊογοη. 

εἴ Μ, ππτειήοττ -- Δτδωε, Μ, δαθρουδιυδι, Ηϊογοη. οἵ ϑυγ. -- τ. πολλὰ πεποιηχε 

- νδρ᾽, ὅγγ. - Οσ. δε. Μ. οἱ. -- “δ τδρ -- Μ., ὅυγ. - τσ. δὲ -- 19 ροβῖ χε οἱ. μεν 
-- τδδύλ ὑΓῸ τού“ -- Μ, ογον -- πεεροδᾶπ -- ϑυγ. Ηΐοτ. οἵ ὅσ. Μ, ἔϑρδα πεαὶ πεειϑᾶπ 

- "" εωῶπε “λε᾽, ὅγυ.. - Μ. ἕἔωωπ τδρ, ὅτ. εαν τε --- "" δἴρποβε -- ησεβησα -- πᾶ- 

δῆτ -Μ. ταψύςχη, στ. τῇ ψυχη; ϑυτγο-οχ. μ7 δ. Π.45.5 Νυα, 7 τὸς Ἷ; 

Ηΐογοπ, ἦπ απίριαηι πιθάρι -- ὅἦ ὥδρε τορτη τᾶκε -- ΟἿ., ὅγγ. Ξ- Μ. πηδτδκωου 

ὅ εις ογξωμτ -- τ ΡΓΪῸ5 1η ΠΑ ΎΠΔΟΤΗΟΘ ΒΌΡΟΓ ν6Γ5. Δ αἷΐ. πάπα --- 25 πεκροο", 50Γ. 

Ξ τ, φαυλοι εἵ Μ. πιοδ ἀπετρώου -- πδαλοῦ -- Α, ἀπολουνται, 14, 50Γ. οπὶ ΟΡ 610; 

Μ. εἰ Ηΐογοη. ὀγμπὶ -- πτώπηρε -- Μ., ὅγτγ. -- 6τγ. ἐξαισίῳ --- 3: λυτδδτ ρῖῸ Μ. δυ- 
πηϊτοῦ -- παραδεδονται - ςοὐ, οἴη. ἴῃ πο: προζωπᾶὰ χριτων αὐτῆς (Α. αὐτου; 

Μ. οτλ,) συγχαλυπτει" εἰ δε μη ἀυτης ἐστι, τις ἐστιν; Μ. ΞΑ. οπ,. τις εστιν ; 

ΘΎΤΟ Ποχ, οπηηΐα σὰ Χζ, Ηϊοτοη, ἰορὶϊ 50 ϑίοσίϑοῖβ ἰηΐθργοβ νυ. 24-:25 ---- 2 τδρ' 
ΡΙο ὃς ---- 26 τεαθρα, Μ. οὐῶῶρε πδο, Ηΐϊογοη, οἵ ὅυζγ. -- στ. Οἢ], ῥσοῃ. 

Ιοῦ, ΙΧ, 13-27. 

ΕΒΑΟΜΈΝΤΑ ΟΟρτῦ ΘΛΗΙΡΙΟΑ, ΚΟ]. 1, θ 

᾿ ἘΣ κε: 
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5. τ ὰρ᾽ πνδρπωβῶ εἰᾶ χε’ εἴεπεριχωΐϊ πτἄδευδρραι, ΟΕΝΌΕΙΝ 
Ἅλε καὶ πνδαλελοο ΤΉΡΟΥ ΓΟΟΟΥΝ γἂρ᾽ χε πυνᾶκδα τ ἀν᾽ 

Ὁ εἴογᾶλβ. ΕἘβΟᾺ Ἅε᾽ χε ἅνῪ' οὐδοεβῆο᾽ ἔτβε οὐ χπήπείβλου 
80 εἴοὰ Ν ΧΟΚΆΛΕΤ πὰρ ΟΝ ΟὙὐΧΙΝ Ἐπ τΑΤΒΒο δὴ φενσιχ εὐ- 
᾿ ΟὙᾶΔΒ᾽ ΔΙΚΧΟδῪ εμβᾶ τε ολκ πτωλϑι ἃ ὙΔΟΤΟΔΗ βΒΟΤΤ. 
89 ΤΠ ῊΚ ΟὙρώμε τὰρ᾽ ἀπ᾽ τ τᾶρε᾽ χε εἴεχῖρ ἀπ᾿ ΟὙΘΗΚ᾽ χεκᾶο. 

88 ἐΝεεῖ ἐπρ π᾿ δ᾽ουοοπ. ΕὙΝ ΟὙλλεοι Τ᾽ ἢ ΟἾτε πάλετε: ἴξη- 
Ἃ οὐ ΆΑ εὐ χπῖο᾽ Ἄκλκον ΟΙΟΎΟΟΠ’ λαὰρειαῖ πεασέρωβ οἴχωϊ' 
5 ΔΎΩ ἈἈΠΡῚΡΕ τε θοτε τρτωρτ' πνδρροτε ἄπν᾽ πε 
χ,ιι ἀλλὰ ἐνηδουᾶχε π-ΓΟΟΟΥΝ γὰρ ἀν᾽ χελλοὶ πταλιίνε,. εἴωπ-. 

δῖοε δὴ τα ΨΎΧΗ: ηδουερ ν δὶ πτᾶωᾶχε ερρὰϊ ἐἔχώε εἴδ- 
δ τᾶδοινι' νδιυᾶχε εἴυοοπ οὲκ ππουδ πτάψυχη: τὰ- 
ΧΟΟΟ Ἀλπχοειο χε Ἀπρτοᾶβοῖΐ ἔρποβε: ἀυῶ ἔτϑε ΟΥ εκκρίνε. 

. “κΑο δὰ πᾶ ΜῊ πᾶν ουο πᾶκ εἰωδηρνοβε' χε ἄκκω ποωκ᾽ 

.« πΝεριβηγΎε πνεκδ χ᾽ ἀκτέωτηκ Ἅε ἔποχπνε᾽ πνδο τε “1η 
εκη ἂν πθεὲ εὥᾶρε οὐρώμε πᾶὺ" ἢ ογᾶϑε πρώϑμε πε πεκὰρ ε" 

ὁ Ἢ Νεκρολάπε᾽ δέγρολαπε πρωϑλε πε χε ἄκωΐνε ποᾶ τἄδπο- 
τ ααῖδ' ΔΎΩ ΔΚΡΟΥΦΥ ποὰ πᾶνοβε.. κΚοοΟΎΝ᾽ γὰρ᾽ χὲ ᾿ιπεῖρ- 
8 ΌΒε' ἄλλα πἴλα Ππετ πᾶρβολ ἔνεκόχ' ΝΕΚΟΙΧ ΝῈΝ Τ ΔῪ- 

σι 

Ἵ π ηδρπωβῷ (510), ρτὸ ἐπιλήσομαι -- εἴεπερικωΐ -- εἴεβερ᾽κωϊ, Μ. εἰπδκωλκ 
λπᾶιδο, Ηΐδγοη. εἴ ὅγγ. -- γ᾿ συνχυψας τῳ προζωπῳ --- 38 Ἀε -- Μ., Α.. γὰρ; ὅγε. Ξ- Οζ. 
ΟΠΊ. --᾿πσδαϑελοο -  Μ., Ογ, οι. μου --- 59 Ἃε᾽ - ὅτ. οἵ ὅσγ., Μ. οἱλ.-- βὶ ἴῃ ἔσβε ΒΈΡΘΓΙ ΥΕΓ5. 
ἃ ΤΆΔ ΓΕΟΘΠΙΙΟΙῚ ---- “ὃ Δηῖο ϑειισίκ ἀοϊδταηι ςογηϊτυν παδίὰ --- ὃ ΑΚΧΟδτ -- εβαψας, 
Μ. διυδόχτ -- τδλοτολῃ -- Μ, Α. Ηἴετγοη. οἵ ΟΥΓ.»γ, αγ. οὔλ. μοὺ; Βίης ςοάἄ, οἵη. ὃς 
“- ἐούδηκ, Μ᾿ πειλὰ Ξ ᾧ Θγ1. οὐὐβϑαον -- δὲ τ Ρῖὸ Μ. ἄλιοι πε ουοῖ -- ουακε- 
οὐτ᾽ --ωυἼ μεσιτῆς --Η οὔτε πάκετε (5:ς), πλλε ἴῃ σάβασγα ἃν αἰτοτα τὰ ηῈ, ΡῸ Μ. οὐὕτῶπ 
πε -- ὅυγ. εἴ Οὐ. μων -- εὐὐοώτας εααπῖο᾽, Μ. Ηἴδγοη. εἴ ὅγζ. -- Οσ. χαὶ ελεγχὼν 
καὶ διακουων (Α. διχχρινωνὶ -- ζξεκον δίονοοπ, Μ. οἵ ὅγγ. -- Οὗ. ανὰ μεσὸν ἀμφοτε- 
βὼν ---- ὅδ πεηδέρωβ -- Μ. Πεῦτ. εἴ Α., ὅγγ. ἴῃ ἴδχτα -- ΟὟ. οι. αὐτου, Ηϊογοη. Β88. 
510 δ΄ -- διῶ -- Α., Μ. οἵ ϑὅγυγ. -- (τσ. ὃε -- ὃ5 ὅτ. τ Οὐ. δὴ ἰηῖς. χαὶ -- ππξοοουν ἀβαὰς 
ἴῃ Ἤπ:, ΜῸ ἘΞ ΟἿ οὐ γὰρ ουτὼ συνεπισταμαι, Ηΐογομ. πορ ὀπΐηι πτῖς σίθὶ πιθαιερι, 
5υζ. [υ7] ας μοὶ καςς } ---ὶ, ᾿ Μ. ρῥγαθητας δλλᾶ -- ἐπδουερ..... ἔχις, 
Μ. ἔπδχε πδοᾶχι πᾶφρδᾶςι, ὅτ. ἐπαφησω επ᾿αυτον (Α. εἴ Οομρρὶ. ἐπ᾿ εμαυτον, 
Ηϊδγοη. δομίγα πιὸ -- ϑυτο- ποχ, δ ιν) τὰ βϑημᾶτα μου -- Τπλλχε ὑβᾷὰθ ἴῃ ἤη. 
Ξ Ἡϊετόπ. ὅγε. οἱ Οὐς, Μ. ὁ. --- 5.0 ἰοἰδο ἑοῦ οἱ χϑι- ἐρποβθε ρζὸ ἄσεθειν, 
αὐ ἴογα ὑρίαας -- οα παὶ ρῖὸ ουτῶς --- ὃ ε ἴῃ ΔΕ ΒΌΡΟΙ ΥΘΓΒ. ΔΌ αἰζ. τηδῃὰ -- ἢ ἢ 
εκ. ᾿ς  πδὸ - Μ., Οτὶ ἢ ὡσπερ βροτος ὁρᾷ χαθορὰς : ἡ χαθως ορᾷ ανῇρωπὸς 
βλεψῃ ; φςοηπϑοπαὶ Ηΐδγοη. απὶ κσἰομὲ ποιὸ »εγϑριοϊί, ρογορὶςὶς, αμὶ δῖσαὶ νάφὲ πόηιο 
»͵ἱάοδὶς ὃ ϑγτο-ποχ, ΒαΡ. αἰτογατι Ποιἰβτϊο πὶ βὰ δ ἀβίοιβοο --- ὃ πᾶποβθε, οοϊοτὶ ἴῃ 
ΡΙαΓ, --- ᾿ ποτηλρβοκ, Μ. Ηϊογοη. οἵ ϑυγ. -- Οἵ. εξαιρουμενος. 

ἴον. ΙΧ, 28 -͵-Ὗἰχ, 8, 
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" πδοοε “νοΐ ΔΎΤ ἄλλο ἈΗ ποο᾽ ΔΚΚΟῪΚ ἄκρδοτ. δρί- 
πλεεγε 6ε χε ππηταάκπλδοοε βαλλοὶ πολλεὶ ἁΎΩ ΟΝ ΚΗ Δ ΚΤΟΪ ε- 

ο πκᾶρ. ΔῊ ΝΠ ΤΟΚΡΟΡῚῪ ἀπ᾿ ΘΕ ΠΟΎΕρω τε, ΔΚΤΟΚΤῪ Ἅλε ἴθε 
ι πουράλωμ. δἄκζρίωτ᾽ πουδὰρ ἘΜῈ φρενδο" ΔΚΆΛΟΔΟΤ 
9 Ἅε Νρεγκεεο Νὴ ΦΕΝΑΛΟΥΤ Π ἄκκω ΠΡΗΤ᾽ πουῶνο ἈΠ Οὐ- 
3 πᾶ πεκό απυΐνε Ἅε᾽ πεν τ δ ίοᾶρερ, ἐπᾶππᾶ. ΕΟὙΝΤΚ πᾶϊ 
ΠΦΗΤ᾽ ΤΟΟΟΥΝ ΧχῈ ΟὟΝ δθλι ψκλλοκ ἔρβ πἴλλ' ἈΝ ΔΑΔῪ ἍΔε᾽ ὁ 

.“πᾶκ᾽ πᾶ τόοα. εἴωδηρνπγοβε γὰρ᾽ Κη ΓΟ ΤῊΚ ἐροΐ᾽ πε τ Β- 
5. Βοϊὶ Ἅε ἐνᾶδπολλῖϊδᾶ. οὐὙοὶ τὰρ πᾶϊ πε εἴωδηρνοβε. ἐπε 

ΟΝ ΔΝῪ οὙὐλίκδϊοο ἈΝ οσόλε “καλοὶ εογεΐκωϊ εορᾶϊ τίαλερ; 
ὁ τὰρ ποώώ. οεδορό τὰρ εροΐ ἴθε πι πεΐϊδλουϊ εὙὐπᾶρο' ΔΎΩ οΝ᾽ 

τ ἄκκοτκ ἄκτακοϊ ἕϑλᾶ τε. ἄκεῖρε πτάοηςοε πΒρρε ἐροΐ᾽ ἄκ- 
Ρω ἍΔε πᾶὶ δὴ ΟὙνοῦ. πΟΡρΤΉ᾿ ἄκεῖνε λε ἐρρᾶϊ εχωϊ πϑεν- 

8.  ΠΟΟΟΝΕ. ΕἼ δε ΟὟ Ἅε᾽ ἀκ Τὶ ΕβΟΔΡΝ ΘΗ ἈΝΠεΐλλΟΥ ΝῈ ἈΝ 
9 ΒΔᾺ Ἅε᾽ ΔΎ ἐροΐὶ πε'’΄ὸ ΔΎΩ πεῖν ἀρ θὲ ἌΠΕΤΕ πο οοπ ἀπ᾽" 

Ὁ Ετβε οὐ σᾶρ᾽ ππτερεΐεῖ Ἐβολον ΘΗ Ἀπείδλου. ("ἍἩ ΟὙΚΟΥΪ 
ἀπ᾿ πε πεογοεΐῳ πᾶδρε κᾶδ Τ᾿ ΤΑΛΑΛΤΟΝ γΔλλ01 ΠΟΎΚΟΥΪ᾽ 

Ὶ πᾶίβωκ εἔἐπλλδ᾽ ΠΉ Δ ΎΞΛΟΟΥ Τ᾿ εὙΚκὰρ, πκᾶκε᾽ δὶ δοολλ᾽ 
οὙκᾶρ᾽ πκᾶκε ὐἂ επερ΄ ἵπλλᾶ ΕἸἾΤῈ Ἀ1Ὸ ΟὙΟεΕΙ͂Ν ΠΡΉΤΟ ΟὙΔΕῚ 

8 πε δ ΎΠΑδοοε -- επλᾶσαν -- ρΡοβί ἁβλλοΐ ΟΠ. χαὶ -- ροβϑί πποώο᾽ Μ. εἴ ὅυγ. Ξ Α. 

χα. ἍΕε --κ αἰΐ, ἴῃ δΔκκοσΚ ΒΌΡΟΓ ΨΕΙΒ. ἃ ΓΘΟΘΏΤΟΙΙ ΠΠΔΠῚῈ -- ΔΚΡΑΘῪ ΡΙῸ δκρδ τ, οἵ 
τὰ 586Ρ6, υἵ αἸ145 ποίαν! πηι --- ὃ δέ, Μ. -- ΟΥ. οπ1., ϑυγο--Ποχ. ἴῃ πηᾶγρ. θαϑον αἱ. ἡ, 

-- 10 ἩΤΟΚΡΟΡῚ 5οτῖρας πηβηἀΠ1, ΡΙῸ πταΑΚΘΟΡΤ -- ἄκτοκ -- ετυρωσᾶς (Α. επηζας) 

-- "' ροβὲ δκτρίωωτ᾽ -- Μ. ὅυγ. εἴ Α. οἵ}. ὃε -- Ἅε -- ὅυγ. οἵ Οτδος., Μειῃρῃ. οπι. 
- τ ροβὲ ἄκκώ οὔ. δε -- ε᾽ -- 5υγ. εἴ Ογ., Μ. ουορ -- [δ εουῖττκ..... πρητ' -- ὅυτο-- 
Ἴ6χ, οἴ Α. εν ἐμαυτῷ, Μ. πᾶδιὶ τερον σεῦ πόηττ, Ηϊογοη. - ατ. εν σεαυτῷ -- Ἅε᾽ 

Ξ ὅϑυζγ. εἴ ὅσ,, Μ. οὐορ, -- ᾿ κηδιίγρτηκ, Μ, Ηϊδγοη. οἵ ὅ5υγ. -- ὅσ. φυλάσσεις -- ἅκ- 

τεκτβ βοΐ τιϑη66 ἴη ἤη. -- Μ,, Ηϊοτοη. εἴ ὅυγ. -- ὅσ. ἀπὸ ὃε ἀνομ'ιᾶς οὐχ ἀθῶον με 

πεπονηχας (Α. εασις, ϑγπηπ.. οὐ χαθαρισεις με) --- 5 οπ᾽, Μ. - ὅτ. δε, ϑγ7ι. και 
- [6 πηεΐλλονϊ, σοίοτί 1ῃ βίηρ. -- εὐπᾶρο, Μ. Ηϊογοη. οἵ ὅυζ. -- τσ, εἰς σφαγὴν -- δῷ 

π ΞΑ. και πάλιν, ατ, παλιν γάρ; ΘΥΤ. «ο᾽ 30... Μ. πδλιν οὔτ᾽ -- Δκκοτκ -- 5ΥΓ. 

160τ. οἵ τ. μεταβαλων, Ηΐογοη. οοηιηιμίαίι5, Μ. δικοσ, Δ. μεταβαλὼν με --- "ἴ πς- 

τδοη)ε Ἰοίτ5 τιοιηι, Μ. ἀπδεέτδολος, ΘΥΓ, -- Οὐ. ετᾶσιν μου -- ἀκοζςρῶῷ -- ἐχρήσω 

-λε ρῥι85 -- ϑυγ. εἴ ὅτ., Μ. οπι. -- τήρειελαδίτοοοιε, σοζοῦ! σ΄ ΟἿ, πειρατηρια ---- δ Ἃ ε᾿ 

γγῖ5, ΘΥΓ. -- ΟΓ. οὐν; Μ, οἵη. -- Δηΐο ἀππεΐλλου ΟΠΊ. δΎωῳ -- πε πὶ ΒΔ Ὰ...... Ξ ϑυΓ, οἵ 

7τ.,) Μ. ριτδ τττετελι ΒΔ. Ἃ πρώκλι --- 3 τδρ᾽ -- ϑγΓ. οἵ Οτ., Α. δε, Μ. οπι. -- ππτε- 

γεΐεἴ 5416 1π ἤποπΊ, ΡΓῸ ἐκ γάστρος εἰς μινημιοι οὐχ ἀπηλλαγην (ϑγζγ. εἴ Μ.- Α. ἀπηλ- 

ον), Ἡϊογοη. α νοπίγο πη 51{7ι 5θριει5 ργοίπη Ὁ --- "Ὁ 
21 

πεογοεῖω ἅπδᾶρφε -- Α. Μ. 

ὃγγ, Ηϊοτοη, αἰϊΐαυο, ΟΥ. ὁ τος τοῦ χρονοῦ μου --- ὅ᾿ πΥΔΤΑΚΟΟΥΤΤ, ΡΓΟ... ΚΟΤῚΤ, 

ὙΠ1Δ0α τᾶ δὺὉ νοῖϑθὰ ἃ τηᾶηὰ Γοζεηΐ, -- εὐκδιϑ᾽ -- 5υγῪ. Ηΐογοι. οἵ ΟτἿ., Μ, εἐπιλλδ. 

Ιοῦ. Χ, 9-21. 

τ Ῥ.- ΚΙ; 



Ῥ. Κα: 
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χι, αὶ ἩΔῪ ἐσινρ ΟΝ ρῶλλε. ἃ οὠφὰρ δλε᾽ παλιν πδίοο᾽ ΟΥ̓Κ 
9 εὔγχὼ ἀλλοῦ χε ΠΕΤῸ πρᾶρ πωδχε οΔ ΟΕἾἼ ἈΔ ΠΕΎΥΟΎΘΑΣ Ἡ 
9 ἔρε πρεεζ δᾶ χε χλεεγε χε οΥὐλίκδϊοο πε. πᾶϊδ τα ᾿πρώλλε 
πω ᾶρᾶρε' πρδουδὶ οὴ πεκωᾶ χει ἈΛῈ ΠΕῚῪ χίρδπ' γὰρ ΟὙΒΗΚ. 

4 ἌΠΡΧΟΟΟ χε ζογᾶδβ᾽ γὰρ δοὴὲὶ' πᾶρ βηυε'. δ τοοΟτπ κι- 
ὅ ΠΕΟΙΛΑΤΟ ΕβθοᾺ. ἀλλὰ ἔἐρὲ πχοεῖοὸ πνᾶςυᾶδχε πλυλλὰκ πᾶτπρ ε᾿ 
ὃ εἴτἂ᾽ ἰπᾶχω πᾶκ πτόολα πτοοφίδ' χε αν δευωπε εὐκηβ 
ἈΛΠΕΤΕΪΝΕ Ἀλλλοκ᾽ ΤΟΤΕ Κη δείλλε᾽, χὲ πε τ Καιπῦᾶ υλοΟοΟΥ πεὲν- 

1 ταᾶνεϊ ἐχὼκ οἵ ται πχοειο πνποβεϊ ν τἄκαδυ. "Ἢ κηδόπ 
Ρᾶ Το Ἀπχοεῖο Η κηδυτᾶρε᾽ ΔΡΗΧΝΟΥ ππεν τὰ ππᾶντω- 

8 Κρᾶ τῶρ᾽ τἄλλίοου. τωτπε χοοε᾽ ἐκπὰρ ΟὟ ΟὟ Ἅε πετζϑοκρ, 
9 ΕΔΛΑΝ ΤΕ ΕΚΟΟΟΥ Ν᾽ ψλλλο ̓ς Η πετωοΐ ἔἐπϊ καπκᾶρ᾽᾽ Η ππωχό 

ι᾽ πϑᾶλδοοᾶ. εὔδν ΤΔΎΟΟΥ ΤΗΡΟῪ εἐρρδᾶϊ πἴλα πετ νἀ ΧΟΟΟ 
": πᾶ χὲ ΠΉΎΔΚΡ ΟΥ ΠΟΟΟΥΝ γὰρ ΠΉΟΟ πνπερβηνε πνᾶπο- 
19. Ἀκοσ᾽ ἐδ απ ΔΎ Ἅε ἐνερ βηΗΎε ετέλλεωῦθε πα πο βθοα ἀπ. δλλᾶ 

εχὲε ἐρὲ πρῶλλε ΉΗβε δὴ πεοδῖχ᾽ ἐρὲε πρῶμε Ἅλε πχπο᾽ π- 
ι5 ορίλλε ὁ ΝΟΎΕΪΔΝ ΤΟΟΥ οἱ πχᾶδῖε. ἐπε ΠΉΟΚ Ἅε ἄκτ θὲ 
“ ΠΕΚΡΗῪΤΥ Νπεκν ἃ ΧΕΟῪ ΜεκόΙΧ εορᾶϊ ἐροῦ πε εὔχὲ ΟὟὙΝ ποβε 

Ἢ δπ ρώρμλε (τςοά, ἔἐδίπωρρ πρωκιε), Μ. π'τε πιρώκει, ὅυσ, Ηϊοσγοῃ. εἴ αγ. βρο- 
τῶν --- ΧΙ,  Δλε' -- ϑγγ. οἵ σγ., Μ. οἱι. -- αἰπηδῖοο᾽ - Μ,ὶ φεππεος, ασ. μιναιος 

- " πεγουρᾶς ῥῖῸ πεύορβκ, οἵ πος ῥΐΓῸ πεουόρᾷς -- Ἦ, 50Γ. - ΟΥ. ἢ χᾶϊ) Μ. τοχε 
- πρεα δε" -- ϑυγ, οἵ ὅτ. εὐλαλος, Μ. φηετχώ πονάλη ποδκι --- ὃ σέπρωκε, 

Μ. οἵ ὅγγ. - ὅσ, γέννητος γυναιχος -- ΑΝ πεταῖραπ᾽, Μ. τσλος οι δάραπ (βὶς), 
ΡΙῸ δύ διαὶ --- ἦ τᾶρ ἴῃ ὅγγ. εἴ τ. βϑὶ ροϑῖ ἀχπρχοος, Μ, ὑδίααθ οι. -- ἢ πάρβησε, 
Ηϊεγοη. εἴ ὅυγ. - σγ. τοῖς ἐργοῖς Μ. οῃ]. -- Γοοττι, υἱ 41145, -- ἀμεμπτος --- ὃ ςοα. 
ολ. ἴῃ ἤης: και ἄἀνοιξει χειλὴ αὐτοῦ μετὰ σου, απδ ἴῃ ϑγτο--ποχ. οἵ Ηἴδγοη. Ἰοσαηζογ 
5 Χί --- ὃ Ἀεπετεῖστε ἀλλλοκ, ρῖῸ τῶν χατὰᾶ σε, ϑ50Γ. ΤΎΣ τ 9... Μ. ταπῖαπι ἔροκ 
-- ΗΙθγοῃ. δΉβΟΥ ἰδ -- αὐ 86ς. ἴῃ ἈΚΑΛΟΟΥ ΒΌΡΘΙ ΨΟΓ5. ἃ ΙὩΔΠῸ τοοθηῖ. -- πποβὲ πτᾶκ- 
δδΝ -- Μ., Ηΐδγοη. οἵ ὅγγῖ. - ὅγ. ὧν ἡμαρτηχᾶς --- Ἶ »Ἡ -- Μ. εἵ Α., ΟΓ. ἢ -- κηὰδπ 
Ρδ ΤῸ Ἀκπχοεῖο -- ὕτγαθο, ὑχνοὸς χυρίου εὑρήσεις; Μ, χηδααι ππιλντ τε πᾶς 
- κηδιυτᾶδε᾽ ΡΙῸ ἄἀφιχου -- ἄρη ποῦ -- ὅυγ, οἵ Μ. ρτὸ τὰ εἐσχαταὰ --- ὃ λε -- ϑυτ, 
εἴ ατ., Μ, -- Α. οΠ1. -- πετιυοκδ ἔδαλτ τε ρτὸ βαθυτερα τῶν εν ᾳδου ---- (ὃ ροβῖ εὰ}- 
δ ὙΔΎΟΟΥ ΟΠ. σαπὶ Μροιρἢ. ὡς ΞΟ ἐπερβηνγε ἔτεάλείυτε -- ἀτοπὰ -- ἢ ΔΆ λα 
εἰπε, Μ. πκερητζ, ϑυγ. -ασ. αλλως -- ροβῖ πρώλλε ρυϊα5 οἱ. Ἂε -- ὃ πεηδύχς, Μ, Ηἰἴογ. 
οἵ ὅυζ. -- ὅτ, λογοῖς -- ἀηῖο πογεῖδι ΟἿ. ἴϑε -- οἱ παδῖε ἀδιυηάαϊ ---- ἰδ ἃς, Μ. εἵ Ἔνυ. 
Ξ- γ. γὰρ -- ἄκτῆβε, οςοἴοτὶ -- Οτ. χαθαραν εθου -- ροϑῖ πεκρητ Μ. δά. εκξβδτωκ 
λε ἀκπιδώφειλι οὐορ, Ἀχπεκερϑοῦ, αυὰς γτοροῖῖτ οατὰ Αἰ115 ἴῃ ἤμπ ν. 15 -- ροβῖ πεκπᾶ- 

ΧΕΟῪ οηϊ. ὃε -- πεκδίᾳ -- Μ, Ηἴοτοη. ῃςῦγ. οἵ Α., Οὐ. οὔν. σοὺ, ϑγτο-- μοχ. δαδ. 
50 Χζ -- Δ 1τι ὦ τοῦ εἰὐχε ἴῃ Γαβαὰ -- ποβὲ ΡΓῸ ἀνομον. 

Ιοῦ. ΧΙῪῚ 1-14. 
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ΑδῪ δὴ πεκόι'χ "λδρεοουε “λλλοκ᾽ ἈἌΠρΡΤΡΕ χίνσοπο πε 

5 ρλκ πεκλά που. τὰϊ γὰρ ΤῈ θὲ ΕΤΈρε πεκρρ πΔΟΎΟΠ᾽ 08 
ΠΟΎΛΛΟΟΥ εὐ σοΤ κπᾶκδδκ Ἅε κᾶρηνυ Ἄπτλλι τ Τλρ- 

ιὸ φΟτε ἄγω κνᾶρπωβῷ ππεκρίοε. πθὲ πούρρειλα ἐδοοδὰκ 
τ ΔΎΩ ΠῪ ΠΆΝΘ ΤΟΡῚΡ ΠΎΕ πεκληλ πε πθε ἈΜΠΟΟΎΝ- 
15. 'ΤΟΟΎΕ ΤΕ πωνδ᾽ ὐὰ πᾶκ ΠΗ ΔΎ ἄλλλέερε κηᾶκδο ΤῊΚ 

πε’ χε ΟΝ τὰκ ΑΔΎ ΠΟΎΦΕΛΠΙΟ᾽ Εβολ Ἅε᾽ δὴ πεκλερ ἊΝ 
19 ΝΕΚΡΟΟΎΘΘ᾽ ΤΡΗΝῊ νδουῶν πᾶὰκ εβοὰλ. κηάᾶφδροκ τᾶρ᾽ πὸ- 

τλύωπε πόι πεν ΓΟΎΒΗΚ᾽ ΟὟΝ οἂρ, λε᾽ πᾶκΤΟΟΥ ποεοπ- 
30 οπκ. πουχᾶϊ λε πάᾶβωκ δποκᾶ δ τΤεΎρελπιο τὰρ πε 
χης 1, πΤἄκο᾽ πβδΔᾺ Δὲ ππάσεβηο πάθω εβθολ. ἃ ἴωβ Ἅλε 

3: ΟὙὝΟΩΒ. εὐὔχὼ 9.9300᾽ ΧΕ εἴτὰ ΝΉΕΤΝ φεγρωλλει ἈΔΛῊ Ερε 

3 τοοφϑίδ᾽ ΝΔΑΛΟῪ ΠΛΗΤΝ. ΟὟΝ ΦΗῊΤ φῷ τϑλλοΐ ΜΝ ἬΤΕΤΝρϑε, 
.«. ΔδΔΎΟΥΔΙκδίοο τὰρ πρώλλε ΔΎΩ 'ποτπ πε ποῦθε" 
5 ΔΎΟΒΤΩΤΟ τᾶἂρ᾽ εὙὐοεΐ εὐ τη ἔρε οἵ ΤΥ ΦΕΝΚΟΟΎΕ᾽ 
6 ετρεγωλ ππεαηΐ οἵ τη πᾶ νολλοο ἌΛΛΛΟΝ ἍΔΕ ἈἈΠΡΊΡΕ 
λᾶδῪ ἈΧΠΟΝΈΡΟΟ “Λεεγε ἐρβολ᾽ πᾶὶ εὐ πουδο Ἀπχοειο᾽ ΔΛ 

1 ΤΠ ΤΕΎΚεΕΡΕΤ Δοῖο᾽ πᾶθωπε ἀπ. δἄλλὰᾶ ᾶχϑνε ΝΎΒΝΟΟΎΕ 
εγωδηχοοο πἄκ᾽ πρδλᾶδτε ΠΉΎΠπε᾽ ΕὙΩΟΔΝῪ δ λλοκ᾽ ἄκιο 

ι Ἅε Ἀπκᾶρ᾽ εὐζοδ που β πᾶκ Ἢ ἔρὲ ΤΕ ΨΎΣΧΧΗ πΝετΤονο, 

[5 

ἢ ΔΡΕΙΟΎΕ ΡΓῸ πόρρω ποίησον -- ροβί ἀπρτρε {πὰ [ἰςτ6γὰ ἀρταβα ; ἴτε τοῦ “ἴη- 
σόπο ἴῃ Ἰἰΐυγα ; ἀπῖα οὐῶρ 86χ [Ιογὰθ ἀργαβαα -- 15 ᾿ἰΙςτ6τὰ6 π τοῦ ἀππτωλαε ἴῃ 

ταβϑατα --- ᾿ὅ λΎω -- ϑυγ. εἵ Οταθς., Μεορῃ. οπ. -- ππεκρῖοε -- Α. τῶν χοπὼν σου, 
Ηΐογοη. εἴ Μ, - τ. τον χοπον -- πογϑοειαλ -- χυμα, Μ, πογαλώου -- ΠοΡσ. δἵ γαϊρ. 
- ἐδαιοδδτκ, Μ. Ηἴογοη. οἵ ὅγυζγ. -- Ὁγ. οπλ. ρσοη. -- [ἴ ροβῖ. πεκυληὰ (οϊα5. {Γ65 
Ροϑβίγεγηδθ Πτθγαθ σα ΠΊ τ 564 Θη115 τὐῶπε ἴῃ Γαβ1Γα), οἵ πώ οπ1. ὃ ε -- [8 Μ. ρταδ- 
ταΐτατ ποτε -- πεκἌερ᾽ “το πεκροουφ (Π118 Κ ΒΌΡΟΙΓ ΨΘΓΒ5. ἃ ΡΓ. ΠΠ8Π}), ρΡῖΙῸ με- 
ριμινὴς καὶ φροντιδος γ Μερρῃ. οὐῴῷρωου πελὶ οὐδοῦ -- πδουώπρ -- αναφαᾶνειται. 

Μειρῆ. εσξευωπι --- "ἢ πδϑώκ δρυηάαί --- ΧΠ, ὅ ἉΚΉ ΡΓῸ ἡ; ΜεπΊρῃ. ουορ -- ὁ δυου- 
λἰκδίος ῬγῸ διυλίκδῖοο -- " οἵττι ρεηκοουε -- ΟὟὶ ὑπὸ ἄλλων, Μ. φ5δ. περεϑί (περ- 
(σῖτ) πρδικευζονπι -- Α, ὅυγ, οἵ 411 υπ᾽χλλοις, Ηϊοῖοη. κί ϑιμσοσιμηιϑογοί αἰΐιις 
- " ππεαηΐ -- ϑυγ, εἵ ὅσ., Ηίἴϑγοη. εἴ Μ, ἴῃ 5ἰπρ. -- ἀκαλονς λε"᾽, ΟΥ. οὐ μὴν ὃε αλλα, 
Μ, ἰαπῖππι δλλδᾶ, ὅυγὶ ἣθω50; «5 τ-- ΕρΡβοκ, Μ. χε σηδιυώπι εὐ ΤΟΎ βηοΥ τ -- 5ΥΓ. 
εἴ τ. ἀθῶος εἐσεσῆαι -- Ἡ δι᾿ ΡΙῸ ὡς ουχ!ι --- ἴ τ πτΕποονε - Μ., ὅγυζ. - στ, τε- 
τράποδα -- δηἴο πρδάδδτε Μ. μα6Ρ. τε, Ροβῖ Π|υὰ τ, εἴ ὅγγ. δε, Α, τε --- ὃ Σχις, 
Μ, εἰ ὅυζ. -- Οζσ. ἐεχδιηγησαι - Ἅε - Μ, οἵ Α., ϑυγ, Ξ- ΟΥ̓, οἱχ, -- οςοή, οτῃ, ἴῃ ἤῃ. χαὶι 
εξηγήσονται σοι οἱ ιχθυες τῆς θαλασσης,; εἴ τοϊμπὶ νοῖβ. 9: 4ᾶ6 οπχηΐα ἱπ ϑυτο-- 
Ποχ, 510 Ὑζῷ .:,, οἵ ἴη Ηΐογοη. 5} αϑίοβοῖβ Ἰθριιηίαγ ---- ᾽ῦ Ἢ δ᾿ -- Μ., Θχγ ξισζανει 
νὴ. Δ, τι -- πεψύΎση, βοιίρϑογαῖ τι ΨΎΣΗ, ρΡοβῖοα δπγχοηάανῖϊ. 

Ιῖορ. ΧΙ, τς - ΧΙ], 1ο. 

5 



᾿ κὰὼ Ἢ κ ,ἢ ὙΓ Ψ΄. 
π᾿ ᾽ ῬῈ 

ι ἸΤΗΡΟῪ ἄν᾽ ΝΤΟΟΤΟ ΔΎΩ πεππὰ πρώλλε πα. πη τ᾿ “εν 
τ ἂρ᾽ εωδ λει ῦ πᾶχε' τεωογῶβε λε᾽ δοτεπ᾽ πόα π οΎο κ᾽. 

19 ερε τοοφίδ᾽ δὴ ΟὙποδ πούυοει ἀῶ τεοβῶ οὴ᾽ ΟὙνοῦ 
3. πᾶρε. ἔρε τοοφῖδ᾽ ρᾶφιτηο ἈΝ τόολλ' πῶς! πε πωοχπε' 
"““ἈΠΡῸΕορΠΡΤΆΑΝ ΤΡΆΧΠΘΗΤ'. εἰ δ πὰ ΝορΡρ πἴλα πετνᾶκωτ' 

ι εὐ δ πο τ ᾶλα ἐρεν᾿ πρώλλε᾽ ππλλ ΠΕΤ δον πρωοΎ. εα- 
ἂν ΤᾺΛΝ ΠΑΛΟΟῪ ἀν τρε πκᾶρ, οοΎε" ΔΎ εὐὔὐδηκᾶδο 

ιὸ οἴχωσ, δατᾶκοο. Η δορωρο. ἔἕρεὲ τόθ ορᾶφιτησ μῇἢ 
τ: ΤΝΟλΑ τε τ τε τεοβῶ “ἽΝ ΤἈΝ οᾶβε. πετχοοῦ π- 

πε ΒΟΥ ΔΕΎ ΤΗο πα λδ λωτοῦ Δαπώςυς Ἅε Ππρε  Γρᾶπ᾿ κ-- 
ν᾽ πκᾶρ. πετθλλοο ΝΝΕρρωοΥ ΕΝ ΝΕΎΘΡΟΝΟΟ᾽ πετ ΧοοΟΥ 

ΠΝΟΎΗΗΒ᾽ πα δ ΔΤ οο δοορρ Ἅεὶ πη ληνδοτης ψπ- 
9. Κᾶρ. πετοΐβε ΝΠ ΝΕΟΠΟ ΤΟΥ ΝΑλΛπιΟ τ οΟ᾽ δοεῖλλε Ἅε᾿ ΕΥΆΑΝΤ - 

ἣν οἄβε ππρελλο. δοιτᾶλοόο Ἅε πνεθββιηῦ. πετδώλπ εβολ᾽ 
ἘἩΝΕΤΧΗΚ κὐπκᾶκε" δοεῖλλε Ἅ εἰ ἐπουοεῖν᾽ ππροδίβεο᾽ ππετπλᾶ- 

ει πᾶ. πετωΐβε ΠΝΦΗΤ ππᾶρχχυν πἀπκᾶρ᾽ ΔΟΟΟΡΑΛΟΎ Ἅε᾽ ὃ Νὴ 
95 ΟὙΘΙῊ ΠΟΕΟΟΟῪΝ 11.100 ἄπ εὙεσολιδλι Ἅε᾽ φὰς πκᾶκε' δὶ 

1 πρητ᾿ Ξ- Μ. ὅγζ. Υ. εἴ Α. νους, Ὅτ. Ξ- Περγ. οἵ Ηϊβγοη. ουὐς --- 2 Μ. ρῥγαβιλϊτς 
Ἰῃΐοσγοσ. 4Δη -- δῶ, Μ, εἴ ὅγ7ζ. -- Όσ. ὃς -- 15. ποχπε), ΒΟ ΡΒοσαῖ πωδίαπε᾽, ἀείη 

δπχοηάανιῖ --- ἢ τη εὐ δ διεθορορ αἰ. δὴ ἀρθαπάαϊ -- πρώον,, βου ρῖαπη ΡΠ 

πρώοι, δραηάαῖ --- ᾽ὃ εα διτγάαπ, Μ. Ηΐδγοη. οἵ ὅυγ. - τ. εὰἂν χωλυσῃ -- ΔΩ, 50Γ. 

- στ. δε, Μ. οι. -- οἴκως, Ξ- Μ. οἵ ὅγγ., Ηἴδγοῃ. -- Ογ. οτι. -- ἢ ἀδιαηάαῖ, ηἰϑδὶ βογὶ- 
ΡῬεπάππι εϑϑεῖ ἐδ ρωρο -- Μ. ἐδοονυοῖπο --- ἰδ οδοτηο" - ὅϑυτος-δοχ. Ηΐϊδγοη. 

εἴ ὅτ. παρ᾽ αὐτω, Μ. φωᾳ πε --- 'ἴ πετοοῦ -- διαγων -- ππεϊβον εν τη παῖρζαλδ- 

ἍἌωτοο Ξ-- βουλευτὰς αιχμαλωτους -- Ἰῃἴ6Γ ΔῈ οἵ πῶτυς αυϊπαὰο ᾿ἰΐογὰθ δαῖτ ἀθγαβδε : 

ἴηάς ποϊδηϊταγ νατῖαθ ἰθοῖίοποβ οχ οοά. τὰ. ρᾶρ. τιᾶ, 4υϊ οπι. Ἅε -- τ ἴῃ ρει ρᾶπ' 

ΘΌΡΟΓ γοΓ5. ἃ ῬΓ. ΠηΠΔΠῈ --- δ το, ππερώου..... πεθροποο - Μ. Ηΐογοη. ὅγγ. οἵ ἄτδες. 

- υἴοτηας ςοάοχ οὔϊ. ἴῃ ἔῃ. χαὶ περιεδησε ζωνῃ οσφυας αὐτῶν, αυὰς ΒαθοηϊΩΓ 

Παοηὰς ἴῃ νϑγβίοπθ ἀγαδῖσα Ἰαΐοσα!! οοά, τὸ ; ὅσ. δαθοῖ μοοΐο ΚΟ, Ηϊδγοη. νθτο 

τοῖαπι βίσποη 580 Χζ --- ἰδ τα. οὔ. ἍἋε᾿, οἵ βοῦῖοιῖ ΠΑ Ύ Δ Οτῆο - δυναστας ----" αἷτ, κα 

ἴῃ ΠπΕσΠΟΤΟΥ ΒΌΡΕΙ ΨΟΓΒ. ἃ ΠηΔΠῸ Γοοθηῖ. -- ἀσεῖακε -- Μ. ΗἸοτγοη. ὅνσ. οἵ τ. το, δ 
-ς --- Ω ᾿ .-». Α ᾿ς "ὦ ": » 

λε πταπτοᾶβε ππρ λο --- ᾿ἶ πἴοταὰπο σοά. οὔλ. ἃ ἰμῖτο: ἐχχεὼν ἀτιμιαν ἐπὶ ἄρχον- 

᾿ 
' 
ἱ 

᾿ 

τας. 4086 ϑγγοπμοχ., Ηἴογ. ἰανῖτο, Ππαθοῖ 5 ἀϑῖουῖβοο --τὸ, ππετϑβ βίην ---- ἢ χξπκὰ- 

κε᾽, Μ. -- τ. ἐεβολώεινς πιχᾶκι -- δαεΐλλε (510) εἰ... ... . Το, δαεῖπε ἘθοᾺ ἀϊπουδεῖν 

- Μ. ὅϑγγ. Ηἴογοι. οἵ ὅσ. -- ατοναὰς οοἄ. παρδίβεο᾽ ππευπλδπδ ΡΓῸ σχιαν θανατου; οἵ 

ἴῃς οι. τοῖα νοΓβ. 23) αἰ ραγιτοῦ ἀθοϑῖ ἴῃ νογβ. ἀγαὰδ, ἰατ, σοά. τὸ, οἵ ἴῃ ϑυγο-ἶιοχ. 

ποῖαΐαγ ἀϑιοτίβοο; Ναῖ. οαχ. ἴῃ ἴοχῖα αἰτοσα αι που !βιϊς μα πὰ, βοὰ πὰ. ἴῃ τπανρ οὶ Ηϊοτοι. 

ΡΙα5 ταηταην βϊσποη ἰοσὶς 5 δὰ ---- ὅδ ἡ ἴῃ ΟὟΘῚΝ ΒΌΡΟΓ 65. ἃ τὰ ηᾺ ΓοοΘιζ. τ ὅδ το, εἰς 

δύκλδικ ρῖὰ πκᾶκὲ ρᾶζ, Μ. εὐξχολλχειι ξουοζακὶ οὐ, -- Ηϊοτου. ὅτ. οἵ Οὐ. ψηλαᾶς- 

φησαισαν σχοτος και. 
’ 

Ιου. ΧΙ], 11-2ς. 

τ ον νος ς-: 
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χα, τ πουοεῖν ἀν᾽ εὙεοώραα Ἅε᾽ πθὲ ππεττᾶρε. εἴοφηη τε ἃ 

9 πάβδλ πδὺ ἔηδῖὶ δυΎω ἃ πάλλᾶδ χε οοτλλοῦ δΎῶω “ΤοοοΎπΝ᾽ 

ΤΝΕΤΕῪ ΠΟΟΟΎΝ ᾿λλλΟΟΥ" ΔΎΩ ΔΙῚ ΟὙΔΘΗΤῪ δ᾿ ΠΟΡῪΟ ἐρῶ ὙΠ. 

8 Ἄλλον λε ἀλλὰ ηδωᾶχε λὴ πχοειῖο ἰηδχπῖο Ἅε “.- 

Ἅ πεῖᾶστο εβ0 Ἃ ἕζθωπε ἔρον δε. πτῶτῆ λε ΜΠ ΉΠΕΤΝ δενοδεῖν 

5 πρεοηχιπδονο ΔΎ πρε τᾶ λό ἸΝΕΘΟΟῪ ΤΉΡΟΥ. εοεζῦώπε 

ὁ Ἅε ΠΤΕΤΠΚΑΡΟΥΤΝ ποὼπ ἔρῶτῆ εὐοοφῖὰ. ἴοωται ἐπε- " 

τ χπῖο᾽ πρωΐ ἔοτητη Ἅε ἔπρᾶπ πνηδοποτοῦ. 54“Η ετετη- 

ᾶχε ΔπΝ᾿ ΠΆΚΤΟ ΕβῸᾺ πχοειῖο ΔΎ ΕΤετ πχω που δ χε 

8. ἌΛΠΕΟσΑΤΟ Εβολ ἢ κβλον τετπδρπ πω τΤΝ Ἅε τρᾶπ. 

9 πᾶ οΎο τὰᾶρ᾽ εὐἸδ νι ΤΗΥΤ Ν᾽ χε ΤΕ πεΐίρε τᾶρ᾽ π- 

ιο πᾶϊ ΤΗΡΟΥ ΤΕΥ Τῶσε κΟὟ Ν ἔροο εἴη πο πὰ πίε ΤΕΥΤ Ν 
" ἀπ" εὐχὲ ΤΕΥ χίρο Ἅε ριὶ προπ, Ἢ ΝΕΤ ΝΠ ΔΟΟὟ ΝΜ ΤΟΟΤΟΩ 

πᾶ ΡΤῪΡ ΤΗΥΤΝ ΔΝ" Θθ0Τ1ὲ Ἅε᾽ πᾶρε ἐχῶτῆ ἐεβολροί ΤΟΟῪ δ᾽ 
19 πε ΠΟΟΟΥΘΟῪ ἍΔε πὰρ θε᾽ ΝῊΤΝ ΝΟΎΚερλλεο᾽ ΔΎΩ πετπ- 

3. οὐλλᾶ πκᾶρ. κᾶρωτν τἄδχε' τ δούερ, πᾶὶ ἀπᾶσωντ' 
Ἥ τάϑλερ, ρωΐ πηδοᾶρξ᾽ τἄκᾶ ΤΑ ΨΎΣΤΗ ον πδσιχ. ερδν 

πχώώῶρε Ἅλε᾽ τἄκοϊ εἐβολχε δαιᾶριχει Η κλλον᾿ τηδυᾶχε' 
ι Ττἄχπιο ἈΠΕΟΔΛΑΤΟ εβο ΔΎΩ πὶ πἤᾶἄζυωπε πᾶϊ πουχᾶϊ 

55 ςοά, τα. εγοοραι -- ππετδρε, σοίογι ἴῃ βίηρ. -- ΧΠῚ, ᾿ σοτάκοῦ - Μ., Ηϊεγοη. εἴ 
ὅυγ. - αγ. ἀχκηχος -- ῃϊῖς ἀθϑβιηιῖ Ἰοςῖῖο ςοά. τα. --- 5 ροβῖ -Γοοουπ Μ. Πα. ρῳ -- χαι 
-- μετ πχοειο, Μ. Ἠϊογοη. οἵ 5υγ. -- σΓγ. προς χυριον ----  ππεθοοῦ τηροῦ - Μ., 

Ηΐδγοη. εἴ ὅυγ. - Ὁγ. χάχων πάντες --- " ΚΔροΟΎ τὴς ΡΓῸ κᾶρώττ -- χωφευσαι; Μ. ερε- 

πτεπειάρώτει -- ποῶπ ἐρώτη εὙὐσοφῖδ -- ὅυγ, Ηϊογοη. εἴ Α. εἰς σοφιᾶν, Μ. Ξ- ῸἋτ. και 

ἀποβήσεται υμιν σοφια --- ὁ ροβῖ οωτᾶκ οὰπὶ Μ. Α. εἵ Υ. οῃι. ὃς, ὅγζγ. μα. 5} αβῖο- 

ΤῖδςΟ -- Αἰζογ πη πὶ ἴῃ ἐπε πῖο᾽ ΞΠΡΘΓ ΨΘΓΒ. ἃ ΠΠΔΠΠ ΓΟΟΘΏΓΟΙ -- Ἅε -- ὅυζγ. οἵ ατ,, Μ, οὐορ, 
- ἴ χυῶ, Μ. εἴ ὅγτγ. -- (τσ. ὃς -- πουζωδχε ρῖὸ δολον -- Μ. ἴῃ ἔπη. δά. πος εκ οἰΐο 

-τ  χρλλοι’ Παδαβῖ ἃ ςεἴοτῖβ -- Μ, οὔ]. πτώτη λε ραπουμεις δε αὐτοι χριται γινε- 

σθε --" τδρ᾽ ρυῖι8 -- τσ. Μ. οἵ ὅυγ. οὔῇ.-- κε, Μ. οἵ ὅγζ.:- συ. εἰ -- πηδῖ τηροῦ, σοϊοτὶ τὰ 

πάντα --- 5 εἰ (519) δια ποππο, Μ. ταμῖαπὰ δεῖ, ΘΥΓ. τ- Οσ. ουθεν ἡττον -- πεν τη (510) 
πτηντῖ --εὐχε λε -- εἰ ὃς χα!, Μεπιρῃ, εϑώπ -- τετπαῖρο -- Μ., Ηϊογοη. οἵ 50. 

Οταος. προςωπα θαυμασεσῇε, Α. προςωποὸν θαυμασεται --- ̓ ἰ πετηδῦν ΜΠ τΟΟΤῸ 

Ξ ὅγγ. εἰ Ὗ. δεινὰ αὐτου (Οτ. ἡ δινα), Μ, πεα θεῖε ἐογγῸΥ Οἶτι5 --- (ἢ πητῖτ ΔΡραηάαϊ 
- διῶ ρτὸ ὃε -- πετποώμδ -- Μ,, Ηΐογοη. οἵ ὅυΓ. -- Ογ' ἀρβάιο ὑμῶν -- πκᾶρ,, Μ. εαξερ 

᾿ 

κᾶϑι, Ἡϊογοη. εἴ ὅυγ. - σγ, πηλινον --- ἢ δΔηΐο τδώδχε οπΊ. ἵνὰ -- τδοΎερ, 5416 ἴῃ 

ἤπ, ῥζὸ χκάν ἀναπαυσωμα!: θυμου (4. θυμου μου) --- "᾿ πδάκερ,... ἸΗΔΟΔΡΕ,, ΠΕΡΓ, 
᾿ . ἣΝ 

ϑυζΓ, εἴ Ἡῖογ, Ξ- ὅσ, ἀναλάβων τὰς σάρχᾶς μου τοῖς οουσι, ΜοΙηρἢ. ΡῥΓΟΓΒΌΒ. ΟὨ]. 
Ν ᾿ " 5 

- Ροϑῖ τᾶκδ οὔῃ. ὃς -- πᾶσίν -- Α.,) 5ΥΓ. -, Μ. τδλις, Ηϊογοη. -- Οἵ, χεὶρν --- 5 Ἅε᾿, 

Μ. εἴ ὅυσ. -- τσ. οὔ. -- τἄᾶκοι - Μ. ποθ βετ ΡΓῸ γειρωσηται, ϑυγο--οχ. 9... - Δα- . Ἵ τ 

ἄροσει τ ρῆταν -- ἀΔηΐο ὙΔΎΠΙΟ ΟΠΊ. ΔΎΩ. 

Ιοῦ. ΧΙ], 1-τό. 
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τ ΑΝ ΚΡΟΩΙ τἄρ᾽ νά θὼκ ἘφουΎ ν᾿ ἀλπεοισῖτο εβολ. οὐτι οὐτς 
18 ἐπδ.υᾶχε' Τηδᾶχε τὰἂρ᾽ ΤΕ Τ ποται. εἴσορηη τε ϑηπν᾽ 

ΕΦΟΎΝ ἐπρᾶπ᾽ ΟΟΟΎΝ ἍΔε χε ὑηνδουῶνρ, εβοὰλ πλϊκδῖοο. 
τα, 980. ὄπλα τὰρ᾽ πετν χίρὰπ νααδὶ οαηδεῖρε Ἅε᾽ πὶ πον δύ" 

9] οἄδε τεκόιχ ΕβΟᾺ ἡλλλοῖ ἀΎω ἌἌΠΡΤΡΕ τΤΈέκροτε τρ- 
9᾽.ῳ ΤΩΡΤ. ΔΎΩ ΚΝΔΆΛΟΥΤΕ πετνδοτλι ἐροκ᾿ Η εκη διὰ χε 

5 ΝῸΚ Δὲ ηδογυώωβεκ. ΟὙὟῊΡ πὲ πᾶνοβε᾽ πὶ πᾶ πολεῖδ᾽ 
4 »“ἀ τοᾶβοϊ χε ΟὟ πε. ΕὙἼΒβε ΟὟ κρὼπ εροΐ᾽ ἄκκᾶδ᾽ τ Ἅλε ουὐ- 
5 ΒΗΚ. ἈἈᾺῊ εκνᾶρροτε πθὲε ἔἕᾶρε οὐδῶβε κ'ίλα οὺ τὴ ΟὙΤΉΥ" 
9). Η εκη  ΓΟΥΒΗΪ πθὲ ΝΟΎΣΟΡ ΤΟΟ᾽ ἔἐρεὲ ΟὙΤΗῪ οἵ χπλλο. χε 
ἄκορ δὶ ΝΦΕΝΠΕΘΟΟῪ εροΐ᾿ ἄκκω Ἅλε᾽ ἐχωΐϊ πῆνοβε πΉΎΔΆΆΝΤο- 

1 ΚΟΥ ἄκκᾶ ὙδΔΟΎΗΡΕ δε οἵ ΟὙχροπ᾽ ἄκρδρερ, Ἅε ἔἐπἂϑ βΒΗΎε 
8. ΤΗΡΟΥ ἄκπωρ, Ἅε᾿ ἐὰρη χη ΟὟ ΠΝ ΔΟΎΗΡΗ ΤΕ. πὶ εὐδΔΎΘΙ ΤΕ 
χιν,1 πθὲ πηπεΐϊδοκωο, Ἡ θὲ ΝΟΎΡΟΐ τε ἐδ ρροολε. πρώμμε τᾶρ᾽ 
9. πΧΠπο᾽ ποριλλε Οὐ ᾶρδᾶρε πε᾿ εὐλληρ᾽ ΠΟΡΥΗΠ Ἢ πθὲ πεν τ- 
δΔοΡδρερε Δα οροῦρεο, δαπὼτ Ἅε᾽ πθὲε πουρ δίβεο" ἄγω ἣἢ- 

8. Νπεδρερὰ Τὰ. ἈΓΔΛῊ ἌΛπεκοῖ προου “᾿πεΐκετ᾽" ἀΎῷ ἄκκᾶ πὰᾶϊ 
4 ΕΕΪ ἘφΟΥ Ν᾿ εχίραπ ἈἌΠΕΚΛΑ ΤΟ ΕβοᾺ. ἵνῖλα τὰρ᾽ ΠΕ ΝΡΒΟᾺ 
5 ἐτῶλλ εὐπλᾶδυ κἄν εὐὐωπε᾽ ΟὙΥ̓ΦΟΟΥ ΠπΟΎΩ Τ᾽ πὲ πεοιᾶθε 

18 ἐποδπ᾽, Μ. Ηΐογοη. εἴ ὅυζ. - σγ. τοῦ χριμᾶάτος μου -- Ἅε᾽, φεἴοτὶ εγὼ --- ̓  ςοά. 

οπ,, ἴῃ ἢη.: οτι νυν χωφευσὼ χα! ἐχλειψω, αιδα ἴῃ ϑυγο--Ποχ. εἴ Ηΐδγοη. 50 ἀϑίθσῖβοο 
Ιεραμτατ --- 35 αᾳπκδεῖρε, Μ. -- Οἵ. χρησῃ, ὅγτ. 9] καρ --  Α. χρια, Ὁ. χρησιν -- ποιδῦ 
Ξ- ὅυγ, Ηΐἴδγοῃ. εἴ ὅσγ., Μ. θεν φρῷβ πιβεν -- ςοά. ἴῃ ἤη. οὔγ.: τοτὲ ἀπὸ τοῦ προζωπου 

σου οὐ Χχρυβησομιαι, εἴ παες ἴῃ ϑυσοσπῆοχ. οἵ Ηΐθγοη. ϑὰ ἀβἴθγίβοο, 58 5.01. Οπ]. οὐ 

-- 2: τεκδσίχ -- Μ. Α. εἴ ὅγγ., Ηΐβδγοπ. -- 6σ. οὔλ. σοὺ --- δδ δντω, Μ. - εἰτὰ - ἴῃ πετ- 

δούς (510) Εἰ{0 τὸ ΒΌΡΘΓ γ6γ5. ἃ αἰΐθσα πηᾶηὰ, γθοῖῖα8. ἃ ΡΓ. τῇ. πε τᾶοωταςε - Μ. 

Ηΐεγοη. ὅγγ. εἴ ὅσ. ἐγὼ ὃε ὑυπαχουσωμαι -- ΒΌΡΕΓ ε ἴῃ ἐηδογώζυθεκ ἃ τηᾶπὰ τϑζθη- 

τουτὶ εϑί βογίρία [{τ. τὸ, ἴτὰ αἴ οϑϑοῖ ἐπδουώςυβ πεκ - πᾶκ --- " δΔκκᾶδλ τ ΡΙῸ Ὥγήησαι με 

- ογβηκ -- ὅυζγ. οἵ ὅσγ., Μ, ἀκῴρητ πούδι εὐὐβηκ-α. ὠσπὲρ ὑπεναντιον σοὺ --- ᾿ὅ αἰϊο- 

ΓΙᾺ Κ ἰῇ ἄκκῶὼ ΒΌΡΘΙ ΨΟΙΒΌΠῚ ἃ ΠΊΔΠῚ ΤΟΟΘΏΓΙΟΙΙ ἢ ἰἴθὴλ αἱῖ, αὶ ἴθ ππποβε ΒΌΡΘΓΙ Υ6Γ5. 

ἃ βθοιπάα πιᾶπὰ -- τδαλπ τ κουὶ -- Μ., Ηϊογοη. οἵ ὅυζ, -- Οσὕ. οπι. μοὺ ---- "ἶ οἵ οὐ τροπ᾽ 

-- αγ. εν χωλυματι, Μ. ει οὐώηκ, ϑυτόπποχ, ἴῃ τοχῖὰ βοανθ, ἴῃ πιᾶγα, ᾿κρα, 

ΗἸογοη. ἐπ σοριρθαθ -- Ρ 'ἰῃ ἄκϑᾶρερ, γοϑουιρῖαπη δῖ ἃ αἰζ. γπηὰπὰ -- ἰτ, ΔῈ" -- ϑυυ. οἵ 

αι., Μ. οἱ. -- ἀρηκποῦ, ἴτὰ βᾶδρ6, αἵ αἸ1ὰ5 ποϊανιιηιβ, Ηογοη, Μ, εἴ ϑυσ, -- τ. ριζας 

- πήδουῆρητε -- ὅυγ. οἵ ὅγ., Μ. ππερᾶτ --- δ᾽ παὶ ἕωδυρῖτε, Μ. πηξωδλνυερᾶπας 

- Α- οἱ παλαιουνται, ὅγε. οἵ Θ΄. ο παλαιουται -- Βοῦτ. ΠΡὩῚ ΝΎΤῚ, Ηϊογοι, φιιὶ 
νοίογαϑδοο -- πεΐϊδοκωο, Μϑιῆρῃ. οἵ ὅυγ. -- ὅσ, ἀσχῳ --- ΧΙ, ᾿ ἀπῖς εὐανϑ᾽ οἵα. ἄγω 

- ᾿ πειτδορϑρερε -- Μ. ουϑρηρι ἔδοφιρ -- ὃ ἈΝ ἀζπεκοὶ προουί τ οὐχι λόγον 

ἐποιήσω --- ὁ πεΕτΗΔΡΘΟᾺ, Ηἰἴοτοη. Μ. οἵ ὅγυγ. -  στὰθς, χαθαρος ἐσται -- ἸἸΆΛΑΥ 
Ξ- Α. ουὃς εἰς, Μ. εἴ ϑγτ. - Οἵ. αλλ᾽ουθεις --- ὃ καπ᾽ -, Μ. ῥχὸ χαὶ ἂν, Οτ, ξὰν χαι, 

ἴΙοῦ. ΧΙ, 17 - ΧΙΝ, ς. 



π-- 

2ὺ 

δίχα πκᾶφ᾽ πε φεβᾶ τε Ἅε᾽ π᾿ ΤΠ ΤΟΟΤΟ ἀκ ΤΌΣ] εὐοεΐω ἀῶ 
6 πηεοεοᾶδᾶ το. οἄρωυκ ΕβΟᾺ “λλλοο χε εὐεδώ" ΔΎΩ πο ΟΎε 
7 πεεηᾶφρε᾽ πἴθε Ἀπχδίβεκη. ΟὟΝ ΦΕλπιο τᾶρ᾽ (Οοοπ᾿ ΠΟΎΦΘΗ Ν᾽ 
εὐοδ νυ δᾶ το τὰρ᾽ ΤυΝα υν αῆτοι πκεοοπ ἀῶ πνεὲ πεΓουῶ 

8 Χπ ερδν ΤΕΟΝΟΎΝΕ ἘΔ ΡΟλο᾽ δι5κ πκὰρ, πολ οΎ Ἅε᾽ δ 
9 ΟὙπετρᾶ ὠδᾶρε πεοκδο᾽ Του ΕβοἋ οὴ οὐδόβεο ΔΎΩ οε- 

ι΄Ἂ πἄᾶδατο πθὲ πουδώβε πβρρε. ερωᾶν πρώϑλλε Ἅλε᾽ "ΔοΥ 
- ἀαβωκ' εἐρδη πρερωΐρε Ἅε᾽ δε λε ΤΟΤΟ. ἔεὔωπε θᾶλ- 

“Δᾶδοοᾶ Ἅλε πδῶχπ ποΎυοεϊ" ΜΉΤΕ ΠΆΛΟΟΥ ρχδϊΐε ΠποαςΘΟΟΎΕ. 
.:.. ερῷᾶν πρώϑε Ἅε᾽ ΠπΚκΟΤ Κ'ὶ ΠΝΕΟ ΤΩΟΥΝ" ΔΎΩ ππενεῖ ΕΤΟΥΣ 

13. ΠΕΥΗΡΗΥ ἐρὲ τ πε «9οο0Π᾽. πΑΝΟΎΟ τὰᾶρ᾽ ἐπε πτἄκρδρερ, 
ἐροΐ ο΄ὴ' ΔΆΝ ΤΕ ΠΥΦΟΠῪ Ἅε᾽ ΑΝ ΤΕ ΤΕΚΟΡΥῊ ΔΟ ΠΥΌΟΚΑΝ 

4 ΟὝΟεΙ πἂϊ εἐκπὰρ πδλλεευε ΠΡΗ ΤΟ. ερωᾶν πρώϑλε τὰἂρ᾽ 
ΔΟΥ αὐδπδ᾽ ἐδ ο χεκ ΠΕΦΟΟῪ Εβ0Ὰ Ἄπειᾶρε ηδσὼ ὡδη-᾿ 

ι5 τξωπε οδ΄. ΔΎΩ ΠΥ ΛΟΎΤΕε ἄποκ ἐηδουώςβεκ᾽ πρκω 

ιὸ Ἅε ποὼκ ΠΝΕΡΒΗΎΕ ππεκόιχ. ἄκεπ πᾶνποβε Ἅλε '"ΤΉΡΟΥ ΔΎω 
"τ ἘΝῈ λᾶδνυνϑ πᾶνθνολλίδ᾽ οἄδτκΚ ἄκτωρωβε Ἅε᾽ εἐρὴ πᾶποβε' 
δῖ οὐτώωαε ἀκτίλλδεῖν Δ ε᾿ ἐπεν τ δίδδ ἡ πὶ τἄσονι ἀπ᾽ τε. 

ὅ δε - ὅυζ, εἴ ὅτγ., Μ, οὐορ -- ἄκτοιυῦ - Μ., ὅυ71.. - ὅσ. εθου -- ἴῃ ππεαεω- 

οδδιτοι ΡΓῸ5 τ ἃ ΓΟΟΘΠΙΙΟΙ , ο ΔΐΘΩΊ ἃ ΡΓ. ΠΊΔΠΙ ΒΌΡΘΙ ΨΘΓΙΒΆΠῚ --- ὃ ξαεδώ -- ἡσυ- 

χαση; Μ. πτεαϑερι προς -- πεηδρε᾽, Μ. φενς πεφωνῦ, ΚΓ. -- 6γ. οὔ. αὐτου; 

Ηΐδογοῦ. Ἂἶδ5 δια --- Ἶ δι - ϑυτ. εἵ ὅτσ., Μ. Ἅε -- ὁ βϑῖζο᾽ (581:ς) -- χε -  ὅυγ. οἵ 6τ.» 

Μ, οτορ --- " πεοίκδ αι" - τὸ στέλεχος αὐτου; ἴἴὰ ΡΓ5 Γαςΐα βογρία τη, ἀδῖπά6 πιὰ- 

ταΐα πη εϑΐ ἴῃ πεεικδ θ᾽ ἢ Ηϊθγοη. ἐγμηοι5 οἦτι5, Μ. περ ονῶ, οἵ σοπιπηριῖ σΠΠὶ ν᾿ ρσθςβά., 

ϑυγο--Ποχ, ον... δ -- ροβϑῖ ουδόβεο βοσῖδα οὔ. πουάλοου -- υδατος -- δ - Α.,) Μ. 

εἴ 50ΓὉ. - ὅτ. ὃς -- οεπδιῦδδτα, Μ, Ἔαξερ οὐτδρ -- Ηἴθγοη. ζαοΐοί Κγιοίμηι, οἴ Αἰ 

ςοάά.; ςοἴτ, Ε16]4, ορ. οεἷΐ. δὰ ἢ. 1.; ΟΥ. 50Γ. οἵ Ποῦσγ. ποιησει θερισμον --- 10 Ἅε᾽ Ὀ15 
Ξ- ϑυζ. οἵ σσ,, Μ. οχῃ. -- πρερωυΐρε, Μ. εἴ ὅγ7γ. -- ὅγ. βροτος -- ει τοτος, Μ. εἴ ὅ5υγ. 
Ξ Θζγ. οὐχ ετ! ἐστι --- “' ἐζυώπε ἀδαπάαϊ -- Θσ'ἈἌΆδΔοοδ (510) -- Ἅε᾽, Μ. εἴ ὅγγ. - 61. γὰρ 
- πογοεΐωυ, Μ. φθεῖς οὐοηοῦ -- παλοοῦ, Μ. εἴ ὅυ7γ. - σσγ. ποτάμιος ὃς --- 15 χγῷ ππευεῖ 

5406 1Π ἤη.,) ΡΓο ξεως ἂν ὁ ουρᾶνοςε οὐ μὴ συρράφὴ (Δ. παλαιωθη), και οὐχ εξυπ- 

γισθησονται εξ ὕπνου αὐυτων --- ᾿ἢ πδποΥο τδρ᾽ ἔπε, Μ, ζλιοι τὰρ πε πε, ῥῖῸ εἰ 

γὰρ οφελον -- δηΐς ἥτολλτ ΟΠ]. δνω --- “' ὠδξώώωπε οπ᾽ - εὡς πᾶλιν γένωμαι, 

Μ, δτεοθδάλιοι πκεοοπ --- “ἢ δγώ, Μ, εἴ ὅγυγ. - ὅγαβθς. εἰτὰ -- ροϑῖ ἅποκ οπῇ. δὲ 
-- πᾶποβε τηροῦ, Μ. πδϑβηουι τηροῦν, ΘυΓ. - Οταος, μου τὰ επιτηδευματα 

(0, παντὰ τα....) - ε ϑιρεγ ψϑῖβ. ἃ ΡΓ. ΠΊΔΠΕ -- πδιολιΐδ᾽, Μ. οἵ ὅυγ. -- Οσ, τῶν 
αμαρτιων μου --- 1 ερτ πάᾶποβε, Μ. εἴ ὅυγ. - Ογ. μου τὰς ἀνομιας -- ἔπει ταῖδιδο" 
5486 ἴη ἤη., Μ. - Ι΄. ει τι ἀχωὼν παρεβην; ἡν τὸ νεν. ρξυν 7 ιυ] "5 Β κϑη Βὸ οονὰι 
- ςοά, οπ|. νυ. 18-.0,) 4] ἴῃ ΘΥΤΟ-ΠΟΧ, ἀϑβίογίβοο βἰρηδηίαγ ; ἰτ6 ΠῚ τ Ηϊοτοη., 6χ- 
ΠΡ 5 ψΟΙΡ15 ΡΟΒίΓΟΠ15: δρθηι γ67Ὸ Ποηιῖγῖς ρον] 1511. 

[οΡ. ΧΙΥ͂, 6-17. 

ἘΒΑΟΜΕΈΝΤΑ ΟΌΡΤΟ- ϑαηιρισλ. ΝΟ]. ἢ, 4 
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90 ἀκτοόπεο εβολ᾽ δ βθολ δαβωκ' ἀκσώςοὐ᾽ ἐχωθ ρὰς πεκ- 
91. Φο᾽ ἀΎω ΔΚΤΟΒΚΟΟ πΠτερε πεηρε λε᾽ δυδὶ καπεροειλλε. 
Ὁ ΕὙΩΟΔΝΟΒΟΚ Ἅε᾽ ΜΟΟΟΟΥΝ ἀπ δλλᾶ πεοοᾶρξ Ἀκᾶρ' ΔΎω 
ΧΥ, ᾿ ΤΕΟΨΎΥΎΧΗ Ρρηβε. ἃ ελίφδο Ἅε οὐώωβ πεθδϊ με Ν͵ΙΤΉΟ 

3 πεχᾶο χε ἢ ποοῴοὺ ἡ Δουωβ ΝΟΎΛΑΝ ΤΡΆΧΝΘΗ Τ᾽ Ἀππᾶ. 
8. ΔΟΛΛΟῪ τᾶρ᾽᾿ ΟΝ ΟὟΤΚᾶΟ πΡῊ 5  εὐχπῖο᾽ οὴ ϑφϑενᾶχε ἕβκεωυ- 
. οε’ ἀῶ δὲν δεν χε ελν λᾶ ΔῪ ΠΡΗῪ ΠΡΗΤΟΎ. πᾶὶφωχκ᾽ 
ον πτἄκκὰ τεέῦθοτε ποωκ᾽ ἄκχῷ πρενᾶχε πλιῖνε σεπει- 

ὅ ΤῸ ΕβΟἋ ἌΠπχοειο. ΚΟΉΠπ᾿ επῦᾶχε πρωκ' ἌΠΚΟΒ ΤΚ ΔΑ ΔῪ 
ὃ ἐνῳᾶχε ΝΗΔΎΝΔΟΤΗΟ ἔρεὲ τεκτᾶπρο᾽ Χπίοκ᾽ πὶ ἄποκ ἀν᾽" 
1 ΔΎΩ ἔἕρὲ ΝΕΚΟΠΟΤΟΥ ΡΑΑΝ ΤΡΕ Εροκ. εὐὐᾶρε ΟὟ τὰρ «υὠπε’ 

ἌΗ ΝῪΚ πῶρπ πχπο᾽ πρώλλε ἢ ΔΎΤΟΟΚΚ οφάθη ΠΝΕΚΡώΟΥ" 
8 Η πτἄάκοωτλι ἐππτς πχοειο ἃ "τοοφίδ Ἅε᾽ πωρ᾽ ὐᾶ- 
9. ΡΟΚ. ἘἙΕΚΟΟΟΎΝ τᾶρ᾽ ΠΟῪ ΝΎ ΠΟΟΟΥΝ 41.106] ἀ Ν᾽ Ἢ εκεῖλλε ΕΟὟ 
" ΝΎπεϊλλε ἐροα ἄπ. ΝΎΥΔΎΜΔΟΤΙΣΓΟΥ ψΔλλΟ Κ᾿ πΡΈνΝΗΑΑ οὰ 

ι9 ΝΕΚΝΟΒε' ἄκωυᾶχε ελλᾶ τε πᾶρὰ πὶ. πτὰ πεκρη τ᾽ τοληλὰ 
ι8 ΕΟὟδΔΎΩ πῦῖτὰ ΝεΚΑ ΔᾺ εἴορλα οὐ χε ἄκπωρτ ΠΟΎδΩΟΝ Τ' 

ἌΛΠΑΚΤΟ Εβθ0ῸᾺ ἌΠχοειο ἀκΎ ΔΎΟ᾽ Ἅε᾽ πρενᾶχε πλκῖνε εἐ- 
“ΒοΔΟΝ ρῶκ. ΟὟ τὰρ πε πρώ Ἄλε᾽ χὲ ἔξ] ΕἸ ΒΕ 80 Η χε ἔρὲ «θηρε 
ι5» πορίαλε ρλίκδϊοο εὔχε ΠῚ ΤΑΝΦΟΥ Τ᾽ ψκλοο ἀν᾽ ἈΝ πεο- 

δ τοσοῦ," ".. εἰ δαβὼκ - 5γγ. εἵ ὅσ, σας αὐτὸν εἰς τέλος, καὶ ῳχετο; Μ. ἀκτ- 

ΤΤΟΥΚ ὅλΆλ00) ΟὟῸΡ δέ εδα ὧδ᾽ ΕΒΟᾺ -- ἀκδώςυὝ ἔχοι" ον πεκρο᾽, Μ. δκτᾶκρο 

Ἄλπεκρο ἔϑρηι ἔχωσ., Οταθς. ἐπεέστησας αὐτῷ τὸ προςωπὸν (ΒΥΓ. - Α. 844. σου) 

- ἢ δύω ρῖὸ Ἅε -- ΧΥ͂,  Ἅε - ὅυγ. εἵ ὅσ., Μ. οχλ. -- ὃ δόμεου (510), αρϑαὰς ἀσδῖο 
Ἰερεημ άπ πὶ δοκοῦν -- Μ. ϑὅυγ. οἵ Οσ. ἐνέπλησε -- τὰρ᾽ - Μ., ὅυγ. -- ὅσσ. χαὶ -- οτ οὐτκδᾶο 

πϑη᾿, Μ. πτεππεκ (7) αἰΐαηι ἴῃ ποῖα πστεοπεκχι) πελκᾶρ, ΚΓ. τ- ὅτ. πόνον γάστρος 
- ὁ δυῶ -- ὅγ., ὅγτζ, εἴ Μ, οἵῃ. -- ᾿πθοὶὰ ΒΡῈ έν ἃ ρηπηᾶ Π1., ἀεοϊοπάδτη 6558 [ἰϊ. ε 

[ογΐαβϑϑθ ἱπάϊριταί --- ὁ παὶ -- Μ. φη, ὅγγ. αἷι, τ, ου; Α. οτι -- τεῆδοτε - Μ. τεῦ- 
τἴδο (5ϊς), ρτο τερον, ὅγυγ. εἴ Ηϊογοη. -- ὅσ. οὔχ. αὐτου -- ἀκκῶ, [οτῖαβϑα Ῥτὸ ἄκ- 
χωὼκ -- Μ. ὅϑυγ. εἴ Οἵ. συνετελεσω ὃς --- ὃ χχπκωῖ τκ Ἀδλαὺ, Μ. Ἱππερερλιᾶκριπιν, 
συγ, -- τ. οὐδε διεχρινας --- ὃ ροβῖ «ποκ᾽ οὔ. ἄνω -- δυῶ ρῖῸ ὃς --- ἴ ἕωδρε οὐ 
τὰρ ὥώπε, ὈΡδ1416 ρῖὸ τ' γαρ; -- ππεκρωον -- τ., Μ, ππυτώουν --- ὃ ροβῖ τεπχοειο 

οἵα. οὰπι Μ. 5γγ. Ηϊογοη. Α. Υ. οἵ (Ὁ. ἡ συμβουλῳ σοι ἐχρησᾶτο ο θεος ---  ἃηῖς τ- 
τποοοΥ Μ, ΠαΡ. οΥορ -- πτπεῖλλε ἔροο ἀπ᾿, ΚΎΓ. τὸ ατ. ὁ οὐ χαὶ Ἡμέις, Μ. ἔροῦ 

ΕΦΟῪ εροῖΐ -- ζοά. ΟΠΊ. ν6Γ5. 10») απθπὶ Ηϊοτοη. οἵ ϑυγο-ποχ. 5 αἀδίοσίβοο ἰοσαηῖ 

- ᾿ πτδυλδοτῖτονυ -- μεμαστιγωσαι - πᾶρᾶ πιυὶ -- υπερβαλλοντως; Μ. πρδι- 

πιο ῦΐ -- ἰΣ πτὰ - τολεὶᾷᾶ -- ἐτόλμησεν, Μ. ερμελετὰν -- δυῶ, Μ. - ὅσ. ἢ -- εἴδριε 

- Μ. χουν, ὅ50γ. - αγ. ἐπήνεγκαν --- 1 ΔκπωρῪ -- ἐρρηξας, Μ. δἀκοᾶκι - ρὼκ 

Ξ- Μ. οἵ ϑυγο-ποχ., ασ. ομ. σοὺ --- ἢ οὐ τὰρ -- Βοῦγ. εἴ ]5., Μ. οἵ ϑγῖ. Ξα Οἵ. τις 
γὰρ - εηετῆθο᾽, Μ. οἵ ὅυΓ. - Οσ, ἐσται ἀμεμπτος. 

Ιου. ΧΙΥ, 20 -- ΧΥ͂, τς. 
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ιι πετουᾶδ θ᾽ ππ᾿πε Ἅε ΤΒΒΗΥ ν᾿ ἈΠΕΟΑΤΟ Εβθ0 Ὁ ΔΛΑΝΤΕ 

Ἅε βητ᾿ ἄγυῶ οἰχᾶρλι' πρώλλε λε᾽ ΕἸοεν χίπσοπο πθὲ 341π- 

τ οοῦ. οὐτὰκν λεὶ ἐροΐὶ ἐπεχω φπλλοοΥυ πᾶκ'᾽ ἀῶ ἔνηδχω 

ι5 πᾶὰκ ΠΝΕΝ Ὑ ΔΙ ΔΎ ἔροοῦ 6 ἵνετερε, ποοῷοο πᾶ ΧΟΟΥ ψ3ἍΠῈ 

1 ΝΕΎΕΙΟΤΕ ΦΟΠΟῪ ΕΡΟΟῪ εἄλΎ “πὲ ὐλῖλλο εἴ ἐεχωου. πᾶδε 

ΤΉΡΟ ππᾶσεβηο ΟΝ ΦΕΝΡΟΟΎΓΘ Φένρολλπε Δ ε᾿ ΕὙΉΗΠ’ ΝΕΤ ΤΟ 
9:1. ΠΟΥΔΎΝΔΟΤΗΟ, ΤΕΟΦΟΤΕ Ἅε «900Ππ᾿ ΟΝ πευμρλᾶ δ χε ροτἂνπ 
99. Ἅε᾽ εὐ. δ πλλεευε χε δϊολλι πε ΤΟΤΕ αν Τἄκο᾽ δ βολ. κ4..- 

πΡΤΡΕΟΙ τἀν ΦΟΥ ΤΟ χὲ ἀπ ρΡΒΟκ ἐπκᾶδκε' ΔὙΟΎ τᾶρ᾽ εὐρὺν 
98. ἌΚΛΛΟΟ ΕΤΟΟΤΟ ΝΤΉΟΗΟΕ ΔΎΩ ΔΎΤ δος πρρε ΠΗ ΝΟΎΡε. 6100- 
9. ΟὟΝ ἍΕε ΠΡΗΤῸΙ ΧῈ ΕὐἸΚΗ ΕὙΡΤΟπ. ΟὟΝ ΟὙΦΟΟῪ Ἅε᾽ πκᾶκε 

πᾶ ΡΎΤΩΡΟ ΟὟΝ ΟὙΔΗΔΥΤῊ ,444Ν ΟὙΘΔΙΨΙΟ πᾶ τ ᾶϑοο" πΘε 

5. ΠΟΥ ΔΗΛΛΗΗε᾽ εἐδορε οάθη πουαλᾶο᾽ χε ΔΟ ΧΕΟΤ ΤΟΟΤΕΩ 
ἌΛΠΛΑΤΟ εΕβοᾺ πχοεῖο ΔΎ δοπνερλλᾶκο ἈΜΠΆΛΤΤΟ ΕβΒΟΔ 5"3᾿- 

5 πχοεῖο ππᾶπ τκρᾶ τωρ δοώπ Ἅε ἈΝπεολατο ΕβΟᾺΧ δὴ ου- 
8. 9 εὐονωρ, Ἅε᾽ δὴ φενπολίο ΕὙΌΗο  εεβὼκ Ἅε᾽ ἐροΎ π᾿ 

ΕΡεΝΗΪ ΕὙΚΗ Εβολ᾽ πεν τὰ πὴ Ἅλε ΟΒ ΤΩ ΤΟΥ ΦΕΝΚΟΟΎΕ πΕΤ- 
9. πᾶ χίΤΟΥ. ΟΥ̓ΔΕ ππεορρλλλαδο᾽ ΟὙΔε᾽ ππῈ πεοουπᾶροζν Τὰ 
ΕΞ 

15. πεαπετονδᾶδβ -- ΠΘΡΓ. οἵ ΝῸ]ρ., Μ. εἴ ὅυγ. - ἵγ. οὔ, αὐτου, Ηϊοήοη, Πα. 

ΒΗ ἡ, τ΄ “Δωπτε ..΄... πρώλλε᾽ Ἅλε᾽, Μ, τε ΔΎΗρΡ πὲ πιρώαλι ετόρεβ οὐορ ετόδᾶ- 

ὥγεκι, ϑυγο-παχ. - τ. τὰ ὃς εβδελυγμέενος χαι ἀχαθαρτος ἀνὴρ -- Ετοεν -- ΕΤΟΗῪ 

-ἰῖη χἰπσόπο τη ᾿Ππγὰ -- τ9ε παλοοῦ, Μ, ὅ5υζγ. οἵ Ηϊἴογοῃ. -- ὅγᾶθς. σὰ πωτῳ 

- ἰ  οὠτας... ἐπεζαχω (-- ἐπεττΓα) ἀκβλοον, ΘΥΓ. - τ, ἀνάγγελω δε σοι, ἀχουε 

μον, Μ. -- Α. ρῖὸ δὲ Παρ. οὖν -- δγῷ --Υ΄,, ὅ5γτ. ὃε, Οτ, οἵ Μ, οπὰ, ---- 18 δηΐα ἅκπε 

οπι. ουπὶ Μ, χα! -- ἐροου ἔᾶδυ ἀραπάαί --- “ὅ σοά. [ηἰτο οπι. αὐτοῖς μόνοις εδοθη 

ἢ Ὑηγ καὶ -- “ ρεπροονευ, ςείοτὶ ἴπ 5ίηρ -- "' δοτδᾶν -- τᾶν -- δἴοαλλιπε᾽ (510), ΡΓῸ 

εἰρηνευειν -- απδτᾶκο «Δ βολ', Μ, εἴ συγ. -- ΟΥ, ηξει αὐτοῦ ἡ καταστροφη --- "" δηΐα χε 

Μ. ΠαΡ. λε -- δγογῶ τᾶρ᾽ εὐρώπ, ϑυτζγ. οἵ Ογὶ ἐντετάλται γὰρ δὴ (Α. ἐντεταχται), 

Μ. δύτηιο τᾶρ ΗΔ - πτοηῆσε, Μ, ἀλπβεπίπι -- συγ, οἵ ΟἿ, --- "ὃ λυ, Μ. εἴ ὅγγ. 

- ὅτ. ὃς -- πϑρε -- ὅυγ., Μ. -- σγ. εἰς σιτὰ --- 2" οὐ δηΐς φοοὺ βΒ.ΡΟΙΓ ΨΘΓΘΌΠ ἃ ΓΠΔΠῚ 

ΓΟΟΘΏΤΟΥΙ -- ΟΥ̓Ε ΟὙδΔΗΔΥ ΤῊ (0015 ΔἸΓΟΓ, τ 51} ψΘΓβι Δ ]ζ, πηΔη11), ΡΓῸ ἀναγχη ὃε 
- ληληηίϑεὶ -- Ἄξαληηε -- ΔΘ πογαλλδρ -- τ, πρωτοστάτης; οἵ ΘΥΓ. [42:5 9}, 

Μ. εαόνεις οὐετι τ, --- ὁ Ἄσπάλτο ΕΒΟἋ ΡΓΪ15, ϑυγ, οἵ ὅτ. ἐνάντιον -- Μ. οὐδε 

- δυῶ, Μ. -- ὅυζγ. οἵ ὅσ, ὃε -- 55 δείώπ (510), ρσὸ δεπώτ -- εδραμιε -- ςοά, οπλ. το! 4ὰ8 

Πυϊ15 νοΓ5.: ἐν πάχει νώτου ασπιδος αὐτου; οἴ τοϊα πη γ.275) πᾶς ἴῃ Ηϊογοη. ΠαΡΘηταΓ 

50 ἋΚ, ποη δὐυίοπι ἴῃ ϑύγο--Ποχ., [ἰσοΐ ἀφοβϑθηΐ ἴῃ ψογϑίοπο τῶν [ΧΧ ; οἴτγ, Ε16]4, 

ΟΡ. εἴϊ,, Δα ἢ, 1]. ---- “5 εαογώρ, ΡτῸ δαξεογώρ -- Μ. εαξώωπι -- Δ ε᾿ ῥτῖα8 -- στ. οἵ ὅυγ., 

Μ, οἴη, -- ΕὙΚΗ ΕβοἉ, ρῖῸ αἀοιχήτους - πη - Μ, πη -- Ἅε᾽ 01, -- ϑυγ, οἵ Οσ., Μ, οὔ. 

- 55 ππεορροδίβεο -- οὐ μη βαλῃ......σκιαν; Μ. ρσγαθηλτς οΥλε. 

Ιον. ΧΥΝ, 1τ6-:30. 

σώ" ππεηροδίβεο εχλὰ πκᾶρ᾽ οὐδε ΠΝΕΟΡΒΟᾺΔ εἐπκᾶκε. ἵερε " 

ῬΡζτς 



ὃ ΠΤΗΎ ΦΉσΒ πε ΓοΟΎ ἔρεὲ πεοὶθρηρε σροῦρε. ἈΠρΡΤρεο- 
ὙΔΗΘΟΥΤΟ ΧΕ ΠΝ ΔΛΛΟΎΝ ΕβΟλ᾽ ΦΕΝΠΕΤΟΘΟΥΕΙΎ τὰρ πετνᾶ- 

89. (Οπε᾽ λλλλθο Ἐεἔρε πεοιχωδλρ, τἄκο᾽ φᾶθη π ΤΕΟΟΎΝΟΥ. ἀυῶ 
ὃ ΝΕ ΠΕΈΘ Τρ ρΡρδίβεο' ΕὙΕΧΟΟΔΕΩ Ἅλε θὲ ΠΟΥ Δελρ τ κ 
ΘΑΘΗ ΝΤΕΘΟΎΝΟΥ Εαεορος ρει! ὯἍε πθὲ ΠΟΎΘΡΗΡΕ πΧΟΕΙ Τ᾽. 
ΠΆΡΕ τᾶρ᾽ Ἀπάσεβηο πὲ ΠΑΛΟΎ πκωρῖτ Ἅε πᾶρωκρ, ππηϊ 
Ὁ ππρεοκὶ ρον. εαπᾶχὶ Ἅλε πρενλλοόκρο ΠΡΉΗ ΤῸ δένπετ- 

(«ΟΟὙΕΙΤ Ἅε δὲ Νετ πᾶζθπε χλλλοο ΦΗΤῸ λε πᾶς δὰ οὐ- 
ΧΥΙ, 1,9 ΚΡΟ. ἃ ἴωβ λε ογὐγῶωῳβ εὐὔχὼ ὅλο χε ἄϊοω τα 
ὃ ἐρᾶρ, π ] τινε πρεοοὰ ΔΟΕᾺ ΠΝΕΘΟΟῪ ΤΉΡΟΥ. ἔξωᾶρε ΟὟ τᾶρ᾽ 
. ὠπε’ Ἢ οΟὙτάξίο πᾶχε ἈΝΠπεππδ᾽ ἄποκ φῷ εἴεξωδ χε: 

ς ππτετπρεὶ ἔπερε ΤΕΥ ΜῇΨΎΧΗ ὃ ἔπ ππτῶωΐϊ πεϊνδβωδε πε 
6, ἔχωτῆ οὴ ϑφενᾶχε πᾶκια πτᾶδπε ἔχωτπ. ἔρε οὐδῦαα. 
Λ λε ὥωπε ὁ ὴ᾽ ρωϊ' πνεῖζοο Ἅε᾽ ἐπκίλα πη ΔοπΟΤΟΥ. εἴωδη- 

ρ.Χ85: ᾶχε τᾶρ᾽ πηπεΐϊλακᾶρ, ἐπδοᾶ.υ" "ΔΎω ον εἴωᾶδνηνκᾶρωϊ ππνᾶ- 
Ὅτ στον ΠπΡΟΎο. τενοὺ λε δείοδοη τ᾽ δοᾶδτ᾽ ποοδ' δε Δες,- 
9 Δωβτ. δαχρῶ Ν ΤΕΠΟΡΤῊ Δα τ Δ ΎΟΪ ἐρρᾶϊ δΔοαοροχρχ π- 

πεοβρε ἐορᾶϊ χωΐ δρωρτ Δὲ “'λοὶ δὴ ποοοτε Πῆεςὶ- 
δ Ὁ ΑΔ ΠΌΟΝΕ. δασε ἐχωΐϊ οῳκ πουοεῖν πνεβα δ᾽ δορᾶοτ. 

δῦ ροβῖ πεῦδρηρε οὔ. ὃς -- ὅ3. ο»άϑη πτεουποῦ ἰοσο ΟἿ, πρὸ ὡρᾶς; ἰἴά. ν. 33 
- πεατδρ᾽, 5υΓ. Ξ- ΟΓ. ἴῃ 5ἰηρ., Μ. περ δα, ἰυχία ποία 7 σέξαηι -- τπε -- Ῥοδΐβεο, 

5ΥΓ. εἴ Ογ. οὐ μη πυχαάσῃ,) Μ. ππερφιρι --- ὅὅ πρητᾷ - Μ. ϑενς τεηπεῖι, ϑὅυζ. 
-- Ογ. εν γάστρι -- Αἰῖογ. Ἅε -- ὅυζγ. εἵ ὅσ. Μ. οὔ. -- πδίυώς - ὅγγ. εἴ ΟΓ. ὑποισει, 

Μ. εοειϑωπι --- ΧΥ͂Ι,  Ἅε -- ὅ5υζ. εἵ σσ., Μ. οὔ. -- ὄ πώδχε ρῖὸ ππώδκχε -- ἰῃ ἔῃ. 

ΟΠ: Ἢ τι παρενοχλησει σοι οτι ἀποχρινῃ ; 5880 Ἂζ( Βαθθηῖ ϑυτο-θοχ. οἵ Ηΐεδγοη. 
- ἐ ἐπερε-ῦ - Μ. ἕν δοίη, ὅ'γ. -- Οσὕ. εἰ ὑπέχειτο -- ττττᾶᾶπε -- Μ, Ηΐδθγοη. οἵ Ποῦγσ., 

ΘΥΓ. -- σγ. οὔ. μου --- ὅ ππηδοποτοῦυ -- Μ., ὅυζγ. οἵ Ηῖδσ. -- ὅσ. οὐχ. μου --- ὃ ἐπδοδ 
Ξ-- Μ. Α. οἵ πβϑργ., Ηϊδίοη. -- ὅσ. οὔ. μου; 50Γ. ΠᾶὉ. 5Ὰ ϑίοσιϑοο -- δνῶ, Μ, οἵ ϑυσ. 
Ξ- στ. ὃὲε -- πηδαχτον᾽ προυο᾽, Μ. οὐ πὲ ποβοκ ππε πδιῖκὰρ, ὅ01. -- ΟΥὕ. τι ελατ- 

τον πρωθησομαι; ---ἶ Δα δοητ᾽.. .. ποοδ΄- Μ., ὅυγ. - Οσ. χαταχοπὸν με πεποιηχξ 
ωρον -- ΔΙ Ἀε ἈΩΒῪ (5ἰς), οἱ Μ. ἐδ ερϑολι ρτὸ ὅ τ. οἵ ὅσ, σεσηποτὰ {με πεποιηχε) 

- ἰῃ ἥη. οὔ. χαι ἐπελαβου μου; ἅπᾶ σΠὶ ἰηΐθδρτο νθῖ5. ὃ; Ηϊθγοη. οπιηΐα δὰ δ, 

ἴϊ. Θυτο ΠΧ. ργαθῖογ νεῦρα ροβίγομηα νυ. ὃ: χατὰ προζςωπὸν μου ἀνταπεχριθὴ --- 9 Δα- 

πρῶ ΠΤΕΘΟΡΤΉ -- οργῃ χρησάμενος -- ππεοιοβρε᾽ - Μ. ὅυγ. πθῦγ. Ὑαυὶα. οἵ Α.., 

πέσεν, ὅυγ. Ξ-- Οὐ. ἔπεσαν 

- Ἅε, Μ, εζ( ὅγυγ. -- (τ. οὔ. -- οῇὲ ποοοτε᾽, Μ. ππιοοθπεο,, ὅ'01. - ὅσ, βξελη -- ἔπει, - 

Ηϊἴογ. - γ᾿ οἵ. αὐτου -- Διρωρ Ὗ, Μ. δαιπὶ -- Υ. οἵ Α. ἐπ 

Ἀδύτοοιε (510) -- ΟΥ., ὅγγ. ον κῶν») Μ, ἅπτε πεορε κων --- ὃ λααῶδὲ -- ϑυτ, 

εἴ ὅτ. ἐνηλατο, Μ. δΔαηερπι τ -- ἐχωὶ -- Μ., ὅτ, τ σι Οὔ. -- οἵα πογοεῖνι, Μ. εν 

ΜΙΘΟΎΣΞ,, ὅυΓ. εἴ αἵ. ἀχισιν -- Ἰπε ΒΔ Ἃ --  Μ. οἵ ὅγγ., ὅτ. οἷν. αὐτοῦ -- ΔΙΡΑΘῪ 

(Δι ρδ τ) -- ὅγγ. οἵ ὅτ. ἐπαισε με, Μ. δα ΐ᾽ πογερῴοτ πηι. 

Ιοῦ. ΧΝ, 31 -- ΧΥ͂Ϊ, το. 
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π ΕΧΝ πᾶπᾶτ ΔΎΠΩΤ Ἅλε ἔρρδὶ ἔχωϊ οουσοπ ἃ πζοειο 

τὰρ᾽ τἄδ᾽ιτ᾽ ΕΤΟΟΤΟ Ἀἀπρεοίχιπσοόνο᾽ ΔΝ ΟΧ Τ᾽ ἍΔε ππδοεβηο. 

19 ΔΕΚΟΟΡῪ ΕβοΟᾺ εἴολλον τ᾿ δηδαάοτε πάδβῶ Δαβο6Τ' 

ι.. δ ταροϊ ἔρὰ τ᾽ πθὲ ΠπΟυΌκοποο. δΔΎΚΩΤΕ ἐροΐ τα ΠἌΟΥ ΧΗ 

ΕὙΝΟΥΧΕ ἈπλλΟΟΥ ἔἐνδσ ἌΟΟΤΕ ἔὐλπ οο" ΔΎΠΕεΟ πδοϊωϑε᾽ επ- 

“κἄρ' ΔΎΤΔΥΟΪ εορᾶ! ΠΟΎΘΤΟΠ ΕΑ ΟὙΘΤΟΠ᾽ ΔΎΠΟΩΟΤ᾽ ΕΡΟΎΝ 

15 ἐροΐ εὐχοορ. δΔυτοίωωτ᾽ ποΟΥΎδοοΎΝε ἃ τἄσολα Ἅε ὡχν 

ιο φῖὶ πκᾶρ. ἃ πᾶρητ᾽ ρώκρ᾽ εβολρϑὰ πρίλλε" ἀω οὐρδίβεο 
τ τετοὶ πάβουρε" πὲ ἊΝ λᾶδνῊὴ Ἅε πχιπόονο ΟΝ πᾶσιχ᾽ 
ι.. τάδ ληλ Ἅε οὐᾶᾶβ. πκᾶρ, πρρβο Εβ 0 εχϑλὰ πεέοῆοῦὶ τ- 
ι. τδοδρξ᾽ ΔΎ ππὲ “ἃ πε Ἀπᾶδουκᾶκ. ΤΕΝΟῪΥ ΕἸΟΦΉΗΜ ΤΕ’ 

ἔΕρε πᾶ ΤΡΕ οὴ᾽ ἈΠΗΎΕ ΔΎΩ ἐρὲ πεΤΟΟΟΎΝ᾽ νλλλοῖ ον πετ- 
8. χοῦσε. Ἕἕερε πᾶοοπο πω, ἐπχοειο [ΔΎ εἐρε πᾶ δὰ Γρλαίη " 

1 ἈΞΠΕΟΙΚΞΑΤΟ ΕβοᾺ. ερεὲ ΟὙΧπίο Ἅε πᾶζῦύωπε φἄπρωῦλλε ἈἌΛΠΕΛΑ ΤΟ 
89. ΕεβΟᾺ ᾿πχοεῖο ἃ πᾶρομπε᾽ Ἅε᾽ ΕΤῊΠ εἴ" εἴπ βὼκ Ἅε ετε- 
ΧΥΠ, τ ΟἿΉ ΠΝ ΥΝΔΚΟΟΥ ΠΡΗΤΟ ΔΝ. πᾶ τᾶκο ἔρε οὙὐππᾶ οἱ 
3 Ἀκλλο δὰ τ᾽ Ἅεἰ ἈΠΕΤ ΝΔΚΟΟΟΥ ΔΎΩ ἈἈπείσπ το. τἴοοπο 

10 παπατ᾽ -- Μ., Ηϊδγοη. -- Οσ. οπι. μου, ὅτι. [59 ὧν, - Βεῦγ. ὙΠῸ -- ςοά, οΠ1. 
οξει -- συγ. εἴ Μ, φγεῖς ουειτοζδι ες κοΎΚρ, -- Ἅε -- Ογ. εἴ 501.) Μ. οι. --- "' 
“ιπδότο -- ϑυγ. Υ, εἴ Α. αδιχου, Μ. -- τ. αδικων -- Ἅε -- ὅυΓ. εἴ Οἴαθο., Μ. οἴῃ. 
ἘΡΕ Σ 

Ἄλπρει- 

εἴσλλοιτ τ, Μ. εἰοὶ ΤΘΙΡΗΠΗ -- 5ΎΓ. οἵ Οἵ, εἰρηνευοντα -- Δηδλαδοτε..... ΔΙ ΒΟδΤ, 

Μ. δαδακοτι ἄπποῶι πε τἄᾶζφε οὐοὸρ δ οατ, ατ. λαβὼν με τῆς χομης διετιλε, 

ϑυγ. τὐλϑο Ὡδο Το ο αὐεοὐ ,5-- 18 Ἰηορὶς Ἰδοο Ρὴ ἢ. ΧΧχιῖ, ρᾶρ. ΤΉ, εχ 4 
ναγίαθ ἰθοίίοπθ5 Ποίδπίγ -- ἈπϑΟΟΥ 645 (]αποθαϑ) -- Μ., ὅυζ. -- ὅτ. οἵ. -- ξαλττί οο᾽ 

ςοπίπηρ,. οσπ ἀηϊεςθα4. 5'οας Μεοηιρῃ. Α. (. ὅυ1. εἵ Ηϊθγοῃ., Οταθς. γνοῦο οὰπη 5666. 

--- “π᾿. Χχχ δΎτδουοΙ ερρδι φῇ οΥϑτοπ -- ϑυτο- Ποχ. ἰδ  ϑια.ς, ςοά. -- Μ. εἴ στ. 

- “" διυοςρίωωτ᾽ πουδόονπε, Μ. δυβορβερ πποΎυοοκ ἔχεν πδουδρ, ΞΎΓ. -- τ. σαχ- 

χον ἐρραψαν ἐπι βυρσης μου --- ἢ. Χχχπ. δ᾽ τάδόλα ὡχῆ ΕβΟἋ ορὰκ (ρ. 616) --- ἰδ πα 

ἴπ πᾶϑητ᾽ ΒΌΡΘΓ ψοΓ5. ἃΡ αἰΐθγα πηᾶπιι, Μ. -- ϑυγ. εἴ ὅσ. τᾶπεκχι -- δυῶ, Μ. οἵ ὅυγ. 

Ξ- ὅτ. ὃε -- π. χχχπ, οὐρδίβε πτε παλοὺ -- ϑύΎο- Ποχ, [ἰαλος δ, οἵ 411] σοι, στάες. 

- “" δινῶ -- Μ,, ὅτ. ὃὲε -- ἢ. χχχπν χλδ' πίϑῶπε -- ἀπδδικδᾶκ -- ὅυγ, οἵ Οτ., Μ. ἴῃ ρ]. 

-- “ἢ, χχχπ. πτεπον δέ, Μ. εἴ ὅ50Γ. - γ. χάνι νυν -- δγτῶ -- Μ, εἵ ὅυζγ., Οταος. ὃς 

ἢ. ΧΧΧΙ, -- Μ, ὅυζγ. οἵ ὅσ. οὔ]. α]ῖ. ἔρε -- πετοοουπ,, Μ, -- ΠΘΌΓ. πδλεθρε, 5ΥΓ. παλιν, 

στ. συνιστὼῶρ --- “ἢ ΄υᾶς ἴῃ πηςΐ5, ἀσϑαηΐ ἴῃ οοά, Χχιν.; οἵ ΟΧ Ὡ. ΧΧΧΙΓ, ΠγΠΓΙαν,, ΟΕ} 15 
Ἰοςίο Πίς ἀσδιηϊς -- δώ, Μ, εἴ ὅυζγ. -- ὅσ. ὃς ---- 2, ςοά. οηλ. ἴῃ ἤη. χαν υτὼ αν Ἴ)ρωπου 

τῷ πλήσιον αὐτου, ατᾶο ἴῃ ϑυτο-Ποχ, οἵ ΗΙΘΓ. ἀϑβίογίϑοο ποίδητϊατγ “---- “ἢ πᾶροκαπε᾽, 

Μ, ὅγτζ. οἵ Ηῖογ. -- Οσ, οπῇ, ὑμου -- βου ρία πη ογαΐ τ εδικοοττ, οἴ Ζοσρα (ραρ. 211) Ἰορὶζ, 

564 υ]{, τ' παης ἀο]οίιπη σοΓΠΙτῸΓ --- ΧΥΤΙ, Ἢ πδτδκο -- τ, ολεχομαι, Μ. τῇ δίκακδιρ, 

λε, ὅγγ. [υ] ἰϑεξβμο -- [ὠδδτ᾽ ρζὸ Μ. τἴδρι, οἵ ὅσ, δεομαι -- χαπετηδκοοοῖ, Μ. εἴ 

ΘΓ. -- Οἵ. τάφης -- Ἀἀπεΐδσττο - Μ,, Οἵ. ο" τυγχάνω, ϑυγοπ-ποχ. [υ] ϑα [ο, 

ΤΟΥ, τὐξ ΧΙ, 

““ 



Ρ- ἀλδᾶ: 

3. 

Ἣ ἄπ “Ὁ ΓΌΩΝ δ» τ Υ ΜΝ ΒΦ δὲ Ἶ ' γν ἂν ὅδ ἐς ΚῸΣ τ ΩΝ ἌΤΙ ᾿ μον ἠχ 5 ον δ 
Ν ᾿ (,  } ἀν πὰ; ὁ τῷ 

" 

8. εἴζοπρἴσε᾽ ἐρὲ πτἂϊρ ΟὟ δύω ἃ φενώλλλλο ρεβὶῖζ2τ πᾶρυ- 
ὁ πᾶρχυν τὰ ἃ πᾶβᾶλ᾽ βὼλ Εεβθο0Ὰ ἔχπ πᾶΐίθηρε. δΎκδᾶ τ᾽ 
τ Ἅε' πώᾶχε οὴ πρεθῆβοο ἄΐϊζυωπε πᾶν ποωβε' ἃ πᾶβδᾺ 
δ τᾶρ᾽ τλα ΕβΟΔΟΝ ὙΔΟΡΥΗ᾽ ΔΎΚΩΤΕ ἔροὶ 'ΤΗΡΟῪ ἔλᾶ τε. ἃ 

πράλλλλλε ρώπηρε ϑϑὰ πᾶϊ' ἔἐρε πλίκδϊοο Ἅε' ΤΟΥ χες 
5 πρείργποβε. ἔρε ππίοτοο᾽ Ἅε᾽ χὶ πτεοθῖη πτε πετουᾶδβ 
10 ΘΝ πεοσιχ χὶ πουτῶκ. ἅλοὸν λε ἀλλὰ ἐτετ τωπν᾽ 
ι ἸΤΉΡΤΝ ΝΓΟΝ Ἅλε᾿ πὰρ Ν᾿ ΠΟΗΤ ΤΗΥΤ ΝΠ. ἃ πᾶθοοΥ ΟὙεΪΝΕ 
18. δὴ ΟὙ πος ΔΎΩ ἃ Ἄλλῖρρε ΠΑΡΗ τ πῶρ᾿ εἴωδ ΝΦΎΠΟΛΛΙ ΝῊ 

γὰρ ἄκη τε πὲ πδηΐϊ ΔΎ ΔΎπωρ Ἀἧπᾶπρης ὃοὴ ΟὙδοοα. 
"“ ΔΊΛΛΟΥΤΕ ἐπαλοῦ πᾶὶ πε τ πτᾶκο ἍΔε ιλᾶδὺ οἱ οωπε:. 
ιῦ εο τῶν ὅε τἄϑελπιο χίὶην ΤΕΝΟῪ ἢ ὑηδηδὺ ἐνδυδθον᾿ 
1 Ἡ ΘΕΝΗΥ ΕἘΠΕΟΗ Τ᾽ πλλλαδὶ ἐδλαν τε Η ππᾶβθκ ἘΠΕΟΗΤ ἐπ- 
ΧΙ, 1 Κἂρ᾽ ΦΙΟΎΟΟΠ. δ Βδλλδλ᾽ Ἅλε οὐ β ποδΎΙ ΤΗο᾽ 
9 πεχᾶ ἡ χε ὡᾶδτηδΥ εἐπυνᾶκδρωκ ἂν δὼ χε πηδυᾶχε 
8 ρων. ΕἼ͵Βε ΟὟ ἄντ δρων᾽ ἈΧΠΕΚΆΑΤΟ ΕΒΟᾺΔ πϑε᾽ ππεῖτβ- 

ξέρε, Μ. εἴ ὅγτγ. - ὅτ. χαὶι -- ὃ ροβῖ ρεπιχκαλο ὃς, ἴῃ ἤπ. δυΐθπι οτα. τὶς ἐστιν 
ουτος ; τῇ χξιρι μου συνδεθητω, ὁ οτι χαρδιαν αὐτῶν ἐχρυψας ἀπὸ φρονήσεως, 
δια τοῦτο οὐ μὴ υψωσῃς αὐτοὺς. ὃ τῇ μεριδι αναγγέλει χαχιᾶς; ἴῃ ϑντο--Ποχ., 

Θχοθρῖο Ῥυσῖηλο ΘΠ 51ΊΟὮΟ ν. 4: οτι . . ... φρονήσεως; ςοΐοτα 580 δ ,) Ηϊεγοη. νετο 

ΟΠληΐὰ 5ίρῃαΐ ἀβίοσίβοο, ἴδῃ} ροβίγοπια ψοῖρα ν. 5, 486 ἴῃ ποβῖγο οοά. ἰθβραπιυγ 

-- ὅ πδβδλ᾽ - Μ. Α. Ὁ. εἵ σουυρίας. οφθαλμοι ὃς μου, ϑγτ. εἴ Ηἴδγοη. - ΟἹ. οἱ. (κοῦ 
- πδηρε -- Μ., ὅυγ. -- ὅσ, οὔι. μου; Ηϊογοῦ. δρθῦ ἰὸς θογιηι ---- ὃ ΔΎ κδᾶστ᾽ - Μ., 

ϑγγ. - Ογ. εθου -- ροβῖ δίωωπε Μ. ὅγγ. εἴ στ. μαὉ. ὃς. Α. καὶ --- ἶ τδρ᾿ -- ΒΓ. εἴ 

αςσ., Δ. δε, Μ. οἱ. -- τδορτῆ, Δ. οργῆς σου, Μ. ὅγτ. Ηἴδγοη. εἴ ποδγ. - Οἵ. ὀργῆς 

- δυκώτε, σαῖογὶ σα ΟΥ. πεπολιορχημαι --- ὃ ροβῖ βπηρε Μ. δά. πεβαδίυὼ -- ἔχας 

πρεερποβε ρῖὸ ἐπι παράνοιμμῳ --- 9 πεαδίχ -- Μ., ὅγζ, οἵ Ηἴδγοη. - ὅσ. οὔὰ. αὐτοῦ 

- τωχκ᾽ -- ὅγ71ι. οἵ ὅσ. θαρσος; Μ. χοκε --- ὃ ροβὲ πτηρτῖ Μ. -- Οἵγ. ἃδά. χαὶ δευτε δὴ 
(Α. οπι. δὴ), ϑυγο--θχ. μὰ. 5} ἀϑιουῖβοο -- ττῖδη -- ϑυγ. Ηἴογοη. οἵ Ογ. οὐ ευρίσχω, 

Μ. οηι. --- ἰ «πος Ρῥτὸ Μ. ἀκροιῦν οἵ ὅτ. βρομος -- δνίο, Μ. εἴ ϑγυζ. - αγ. ὃς -- ςοἁ. οἱ. 

τοῖπι ΨΚ. 125, ΟΪ 5 ΘΎΓΟ--ΠΟΧ. Ρῥτίογὰα ταηῖα πὶ νογθα : νυχτὰ εἰς ἡμέραν εθηχα ποῖκδϊ 

ἈΒΙΘΙΙΒΟΟ; ὙΕΙ5. τῶν ΓΙ ΧΧ ναςαραΐῖ,, εἶτ, ΕἸΘΙὰ ορ. εἶϊ. δα ἢ. 1. --- ἰδ φΥπορειπν -- υπο- 
Ὁ- Ν γέρε . 

μεινω, Μ, διωυδπούυον ἐροὶ -- ΔΎΩ ΡΓῸ ὃς --- “ὁ μπμαὶ πείωτ᾽, Μ. χε πδιὼτ -- ποῦτ. 

εἴ υϊρ., 5γ1ι. -ὶ ὅγ. πάτερα μου εἰναι -- λε - ϑυγ. εἵ ὅτγ.; Μ. οι. - ἀξιικὺ οἱ 

(1 ἴῃ γαϑαγα) οὠπε᾿, Μ. χε τδαιᾶὺ περ τλοώπι -- ΠΘΌγ. οἵ Ὑα]α., ϑυσγ. οἵ Ηΐοτοι. 
ιὃ Ὄ Ν “ . : 

- τ. μητέρα μου και ἀδέλφην --- ἰδ χὶπ τεποῦ ΡΙῸ ἐτι; Μ. οἵ. -- ῥυτὰ πὶ εἴ βεὲς. ἃ 

τοῦ ἔηδυᾶϑοι 5ΌΡΓα ΨΟΥΒῸΠ. ἃ ΠΊΔΏΙ ΓΘΟΟΘΠΙΙΟΙΙ -- ὅσ, οἵ τ., Μοαρῆ. ἔλνδϑοι 

- ὃ πηδβὼκ - εππᾶςςς. - επκὰρ -- Μ., ὅτ. ἐπὶ χωματος ; Ηἴοτοη. εἴ ϑυγο-τῖιοχ. 

μος ἀἸτογ Π. ΠΘὨ 5 ΟΠ Δ Πα θη 5.0 ἀβίθυῖβοο ---- ΧΥ̓ΤΠΠ, ἢ Ἅε -- ὅσ. οἵ ὅτ., Μ, οἱ. 
- " δώ - επισχες,) Μ. χᾶρωκ -- ππηδιυδχα - ἐππᾶ.... --- ὃ ἔτβε οὗ - Μ᾿ ΎΥ0Υ͂. εἴ 
ὡ- ν Ν δ ᾿ ᾽ ΘΥΓ.), Α. τινὰ τι; ὅτ, δια τι ὃς -- ἀπτδρωπ᾽ -- δηκδρώμπ) 

Ιοῦ. ΧΥΤΙ; 3 -- ΧΎΠΙΙ,, 3. 

β 

ὩὩϑϑσ. χα... αὶ “νὰ δὰ ΝΣ. αι». 
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. ΝῊ ΔΔΎΟΡΤΥΤΗ Δε εἴ νἄκ᾽ εᾶρε ΟὟ γὰρ ὐπε" “ΔῊ εκωδη- 

ἈΛΟῪ ἔρε πκᾶρ᾽ πᾶ " Η εὐπδωῦρὼρ ΝΉΎΟΟΥ οὐὰ ΝΕΎΟΝΤΕ. 

δ πογοεῖν Ἅε πνγδᾶδοεβηῆο νᾶ χεν δ᾽ ἀΎω πεγώδρ᾽ ἡνδώωυ» δπ᾿. 

δ πεοιογυοεῖν σὰρ᾿ πᾶρκδᾶκε ν δ ο᾿ λα πευραδ ππε’ ἄνω πεο- 
τ φηβὸ νᾶ χενὰ ἔροῦ. ἔρε νελδιχίοτοο᾽ δῶρδ᾽ ἐνπεοπκᾶ᾽ ΜΠ ΤῈ 

8 πεοίοχνε πῶρο. ΤΕΟΟΎΕΡΗ ΤΕ Ἅε᾽ ΝῊ Χ εὙπδῦ" ΔΎΩ εὙε- 
ἰ οσηροώρ οι ΟΝ ΟὙΩΝΗ. Ἐἐερε φεπόορόο εἴ ἔχω ἀπεοκωτε᾽ 

ΠΕ ΦΕΝΟ ΟΝΦΗ Τ᾽ Τάκοοι ἔρε φᾶς, Ἅε κῶτε εἐρᾶ Τὸ ὁὴ᾽ ουὐ- 
5 ικο᾽ εἰδεχρωχ. δΔΎΟΟΒΤΕ πᾶς] ΠΟΥ οπ᾿ ππηρε. εὙεου- 
4 λΑ᾽ ΆΛΆΑΡΡΕ ΝΡᾺΤΟ Ερὲ ΠΑΛΟῪ ἍΔΕ ΟὝΕκΑ πεοιοᾶ. ἔρε πουχδᾶϊ 

Ἅε᾽ Δο᾽ ο35 πεορσλὰ πϑωπε' ἐρὲε Οὐ γδ ΚΗ Ἅε τἄρφοοι λ2':πὶ οὙὐδᾶ 

15 ΡΡο᾽. ἔἐρε πεεὶρπλιεευε᾽ τἄκο εβολφρϑι πκᾶφ'᾽ ΕὙΕΝΤΟ εβολ- 

ι Φηκ ΠΟΎΟεΪΝ ἐπκᾶκε. ΔΎ ΠΝΕΎΥΘΟΥΩΝΟ ολλ πεοίλδοο" ΟὙΆΕ᾽ 
ΤΠῈ πεοηΐ οὐχδὶ οὰ Ὑπε δ λιλᾶ ἐρὲ ΦΕΝΚΟΟΎΕ ὥπδ᾽ ον Νέα π- 

Ὁ Κᾶ᾽ ἃ πρδεεγε ἄᾶρολε εχο " ἃ πορπ Ἅε ρώπηρε. πγνὰᾶϊ 

ἔ ΣΥΟΡΤΗ δε εἴ πιδκ᾽ -- Α. χεχρὴ σε ὃς ΟργῊ ᾽ ατ. κεχρηται σοι Ὀργὴ Ξ Ηϊοτγοη. 

αδιίϊξαγ 16 ἰγασμηπαία, Μ. δ ερρδοθε πδκ θεῖς οὐκ τ, ΘΥΓΟ-οΧχ. οἷαι ὠκδῦδλο 

Το 9 -- ἔρε πκᾶϑ᾽ πδιυως", 5ΥΓ. -- (τ, ἀοιχῆτος (Α. Υ. δά. ἐσται) ἡ ὑπ᾽ ουράνου:; 
Μ, οεπδερδιτώπι πἴχε κκδὶ τίβεῖῖ ετοδπεοηῖτ ππτῷε -- ὧδ, Μ. Ξ- στ. εκ -- πεὺ- 

εἴττε - Μ., ϑὅυσ. εἴ Ηϊξεγοη. -- γ᾿ οὔὰ. αὐτῶν --- ὃ Ἅε, Μ, εἴ ὅυτγ. - ὅσ. χαι -- πδίϑωυαλα 

δπ᾿, Μ. -- στ. οὐχ ἀποβήσεται, 5υγ. 1ῃ ἴτοχίᾳ θα ϑὶ. [[ο, ἴῃ πηαγρίηθ τ 9 -- ὃ τδρ' 

εἴ πδο ςοίοτὶ οὔ. -- πε δπ πε -- Μ. ΠΟΡΓ, εἴ Α., ὅ'υσγ. εἵ Ηϊδθγοη. -- Ὁσ. ομ]. αὺ- 

του -- γώ, Μ. εἴ ϑγγ. -- ὅγ. λε -- πευιφρηβο -- Α. εἴ Πεῦσγ., Μ, ὅγυζγ. οἱ Ηΐεγοη, -- ασ. 
οὔ]. αὐτοῦ -- ἔρος", ςεἴοι! ἐπ᾿ αὐτῷ ---ἶ δώρδ΄ -- ὅγ7τ. εἴ ὅτ. θηρευσαισαν, Μ. εγεωὰ: 

- ροβί πεοιοσπε οπ. ὃε --- ὃ δγω -- Μ, ὅγγ. Α. εἵ (., Οὕ. οπι. -- εὐγεοηροώρε - ελι- 
χθειη --- " ροβῖ ρεηδόρδοε 5υγ. -- στ. Παρ. ὃς -- ἴπ ἢη. οὔ. σὰ Μ. κατισχυσει ἐπ᾿ αυ- 

τον διψωντας; εἴ ἴοΐ. νΕΓ5. 10; 4πὰ6 οπιηΐα ἴπ ϑύτο--Ποχ, οἱ Ηΐθγοη. 50 ἀβίθσγιβοο 

Ἰεσαπίαγ, ΕἸ6]4 ποη νἱάϊτ ἴῃ ϑυγο--ΠΟΧ. βίο βοΠ) δά ν. 10 --- ᾿ἢ χαπεοακώτε᾽, Μ. εἵ 

5ΥΓ. - ἀγ, οπι. αὐτου -- τᾶκος -- ὅυγ. οἵ ὅσ., Μ. εγὐέτδρος -- ἔἐρε -- κῶτε ἔρδτε, 
Μ. εἰ ϑὅγζ. - τ. περι ποδα αὐτοῦ ελθοισαν -- οτ οΥδκο᾽ εὐϑεκϑὰ -- ΒΓ. οἵ Οτ.; 

Μεπιρῃ. ἢΠίς οπηϊτίθη5, Πα. ἰηϊτῖο ψοῖβ. 564. --- “2 ροβῖ ἄυοοᾶτε Μ. οἵ ὅγγ. -- Οἵ. δε; 

Α. 1ηἴτ. χα! --- ᾿ὅ εγεογών -- ὅυζγ. οἵ ὅι,, Μ. εὐεζογω δε -- κρρε, Μ. ππιοεβιὶ 

Ξ- ὅ5υΓ. οἵ τ. χλωνες -- αὸ ἐρε υὑ8486 ἴπ ἤπ. ἀδσϑαῃΐ ἴη Μ. --- “᾽ ἔρε -- ο᾽, Μ. εὐεωλι 

- ὅ50ζ. εἴ ὅτ. ἐχραγειη -- λε δίΐοσγ. -- 50Γ, οἵ Οσὕ., Μ. οπῖ. -- αὐτὶ ΟΥ̓Δ. πρρο᾽, Μ. ογεξτιδ 

πΟΎρΟ, Κ.ΥΓ, - ὅτ. αντιχ βασιλικὴ -- ςοά, ΟΠ]. νν. 15-,6, 41 ἴῃ ΗΙΘγοη, οἵ ϑυγο-οχ. 
Παθοηία 50} ἀϑβίογιβοο --- “Ἶ 1η ἤη, ΟΠ]. χαι ὑπάρξει (Υ. Α. ὑπάρχει) ονομὰ αὐτῷ 

ἐπι πρόζωπον εξωτερω, οἵ ἤδος ἀϑίθγβοο βρῃδηΐαγ ἴῃ ϑυγο--Ποχ. οἵ Ηϊογοη. --- 15 αἴτ. ε 

ἴΠ ΕὙΕΙ͂ΤΤΟΙ 5100 ψοΙΘᾺ ἃ βθοπηάα τπᾶηϊ, Μ. -- ὅυγ. οἵ ὅσ. ἀπωσειεν --- 49 αν ἀραϑί 

ἃ ςοίοτΓΙ5 -- 9.5. τπε - Μ, ὄεις οδπεοητ ἔπφε, 5υγ. - Οσγ,ὶ εν τῇ ὑπ᾽ ουρᾶνον --- "Ὁ Ἅλε 

-- ΚΓ, εἴ Οἵ,, Μ, ουορ. 

Ιου. ΧΝΤΙΙ, 4-21. 

Ρ. ἌΒ: 



ϑῷ 

ΝΕ ΝῊΪ ππρεοχινσονο πᾶὶ Δε᾽ πὲ πλλᾶ᾽ ΝΕΤΕ ΠΟΕΟΟΟΎΝ Δπ᾽ 
ΧΙΧ, 1,9. ἌΠΧΟΕΙΟ. ἃ ἴωβ Ἅλε ΟὙΩΩΙΒ πεχᾶ ἡ χε οδΔτΤΗδΔΥῪ 
ΕἸ ποῖσε ΝΎΔΨΎΧΗ, ΔΎ ΕΤΕΤ πορορ κτλλοὶ δὴ ρεν- 

ὃ χε. εἴλλε᾽ ελλᾶ τε χὲ πχοεῖο πεν τᾶ τ πρε. τετη- 
.ᾶχε ποωΐϊ ΜΝ ͵ΕΥ πωυΐπε᾽ ΦΗΤ ἀπ᾿ ΕΤΕΤΝ οἴχωϊ. ἄρε π- 
ΤΟΟΥ πᾶϊπλδη δ᾽ πᾶλλε" ΔΎΩ ἐρὲ πᾶπλδᾶνοο δὰ τῊΐ ἔχὼ 
που χε ξαλκειθοε πδυᾶχε Δε πλᾶνδ᾽ ΔΎΩ ΠΕῪ ΤῊ κπε.. 

δ κᾶδο Ἅε᾽ χε ΤΕΥ ΠΝ ΤΟΥ Ν᾽ ἐχωΐ τετπαωσε Ἅε ἔχωΐ Ν᾽ 
ὁ ΟὙΥ̓Νοδίεύ. εἰλλὲ Ἅε᾽ χὲ ΠΧΟεΙΟ πεν τ Δ ΤΡ ΤΡΤ᾽ δΔοχίοε 
τ πε Τά Χρο ἔχωϊ. εἰορηη τε ἕοωβε ον οΟὙνοόπεσ. ἀγῶ π- 
πδᾶχε τηδχίωκδκ εβολ᾽ ΔΎ ἅν οἂπ᾽ ποὰ ΔΑ ΔῪ ποᾶ. 

8 ΔΎΚωτΤΕ ἐροὶ ΔΎ πηδοᾶδλ ΤΟΥ δοκῶ ΝνοΎκᾶκε οἵρας πᾶ- 
᾿ δοκδᾶτ᾽ λε᾽ ΚΑΡΗΥ ἈΠΔΕΟΟΥ" δα ο1 ἍΔε Ἀπᾶ κολα᾽ οἴχν 9 δο. 

τὸ τ ᾶϊδπε. δοτᾶκοϊ Ἅε πᾶκωτε ΔΎ ἀιωχῆπ δ τ 
" Ἅε πτᾶρελπιο πθὲ που. δοχρῶ Ἅε πᾶὶ δὴὲὶ ΟὙποῦ 
19 ΠΟΡΥῊ ΔΟΟΠῪ Δεῖ ρωο χᾶχε. ἃ πεοβλάποοονδνε Ἅεὶ εἰ εχωυΐ 
ι5. ΦΙουοοπ᾽ οὴ πᾶϑίοΟΥΎε. ἃ πΡΕΡΚρΡΟΟῦ κωτε ἐροῖΪ. ἃ πηγδονηῦ 

ΟὙῊ φ“5λ01 ΔΎΟΟΥΝ Φενοῦλλλλ0 ΕΡΟΎΕ ἔροῖ ἃ πᾶζυβεερ ἍΕ Ρ 
“ οὙδρίρφητ. δυωῳ ͵μπε Νετοῖ Του ρῆοορε πᾶϊ ἃ πετοο- 

ΧΙΧ, Ἢ δε -- ϑυυ. εἵ ὅσγ., Μ. οἱ. -- ὃ εβδτε᾽ ΒΤῸ ἄκαατε -- ΧῈ -- ὅτι, Μ. τᾶρ 

- ἔτετῆ οἵκωϊ -- επιχεισθε μοι, Μ. ῥγαθπηῖ. καὶ ---- ἢ τ τοοῦ ΡΓῸ ἄποκ -- παϊπἌλ τ δ 

-- ἐπλανηθὴν - δυῶ - Μ. εἱ Α.., ϑυγ. -- αἵ: ὃς - παπΆδπος, Μ. ϑυσ. εἵ Ηϊΐδγοη. 

-- Ὁγ. βἰπθ μου -- πογῶδκε -- ΕΥΓ. οἵ Α.) Μ. - ἀγ. ρηματὰ -- πλδπᾶ -- πλανᾶται 

- πευτὴ πε᾽, ΚΓ. -- ατ. οὐχ ἐπι χαῖρου. Μ. Ἀκπιχοτονυ φεν ποΎοηοῦ --- ὃ κᾶδλο 

(Ξ- ««δοὴ Ἅε᾽ χε -- ὅυ7υ. εἵ αἵ. εὰ ὃς οτι, Μ. ετβε οὐ -- τετπτωονπ᾽, Μ. εἰ ϑυζ. 
Ξ ὅτ. μεγαάλυνεσθε -- τετποηώδέ -- ἐναλλεσῆε, Μ. τετεποιὶ πηι -- Ἀε -- ὅυγ. εἴ 

ατ., Μ. οἱι. --- ὃ Ἅε᾽, Μ, εἴ ὅγυγ. -- ὅσ. οὖν -- πεῖνδο τωρ - Μ. Α. ϑυζ. Ὠςδγ. 

εἰ Ηΐδγοη., ατ. οὔ. με -- ρΡοβῖ δαρκῖοε Ὁτα. ὃς --- ἴ κυῷ ρει -- Μ. ϑγε. ἡ ἐ Α., 

Οτ. οι. -- ἀκα ἀβάὰς ἴῃ ἢη. -- οὐδαμου χριμα, Μ. ἄκακον »'Ἀι τὐοπ --- ὃ δύκώτε, 

Μ. δυκωτξ χαπδκωτ, ὅγγ. - Οὐ. χυχλῳ περιωχοδομημαι -- ππδοδᾶτου, Μ, εἴ ϑυτ:- τ. 

οὐ μὴ διαβω -- δαηκῶ -- ϑυτ. οἵ ατ., Μ. δύρζῳ -- " Δηκδᾶστ᾽.. ο.. ἀχπδεοοῦ, τ. τὴν 

ὃς δοξαν (ϑγτ. οἵ Α. δοξαν μου) απ᾽εμου εξεδυσεν, Μ. οτορ, ἀΎΆδυτ πππδον - τῖ- 

πᾶκλονι -- Μ., ὅγυζγ. -- ὕ. βἷπε μοὺ -- ταδῖδπε (51ς), ρὑύὸ τᾶδλπε --- ἰδ λε -- Μ. ϑυγ. εἴ Α.., 
στ. οηλ. -- χαπδκωώτε᾽, Μ. εις πηετκωΐ, ἔροι, ὅυζ. - ὅγ. χυχλῳ -- δἵἴωκχη, Μ, - -ϑυσ. εἴ 

ΠΘῦγ. διζϑεπηι, ασ. ῳχομὴν αἰτατηηιθ 5ἰρηϊποατ μοῦ Ργαθθοῖ --- δ Δαν ρῶ - ἐχρηὴ- 

σατο -- Ἅε᾽ Ἰζογ. -- ϑγγ. οἵ Οὐ, Μ, οἱι. --- ᾿ἢ περμαλίτοοοπε -- ὅτ (510) Ὅῶν μὰς, 

Μ. πεοδωμ τ τηροῦ -- Ηΐδγοη. ἐθηΐαίοηθς θἰμδ, αἴτααθ βἰσηϊβοιῖίο ἐχ ὅτ. τὰ πει- 

ρατηριὰα αὐτοῦ -- ΟΦ παᾶρίοοσε δάϊαηρ. ργαροράᾳ. -- ἐροὶ -- Μι Α, οἵ ϑυζ., τες. οὐ. 

- 15 ΟΥ̓ - οὐὲ -- Οὐδδϑίϑητ ρῖὸ ἀνελξημονες --- δ λνῶ - Α΄, Μ. οἵ ϑυτ, -- Οἵγ. οἱ. 

-- ἅαπε -- Ρποῦρε, Μ. που χουν, ΟΥ. ου προςφεποιησαντο, ὅὅνυ, κύδας κα "αὶ - ἀηῖς ἃ 

ΟἿΣ, οαπὰ Α.. χαι, 

Ιοῦ. ΧΙΝ, 1:14. 
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᾿5 ΟὟΝ᾽ πᾶρᾶν Ρ πδῶβω. δίρωκλλλο᾽ ἈἌΧπΠλλΤΟ Εβ0Ὰ πηᾶρλι- 
ιὸ ρᾶ γε ἊΝ πᾶρνλοδα, δίλλου τε ἐπᾶρ λολἋ ἈἈπειοτ Ά ἐροΐ᾽ 
11 ΝῈΡΕ τᾶ τἄπρο οοπῦ' δἄγῶ πεϊκωρῷ ετδορἴλλε πεΐϊλλου Ἅε᾽ 
15. εἴκωρῷ ἐνηρε πνπᾶλλᾶκη. ΠΎΤΟΟΥ λε ΔΎΚΔ ΔΤ ΠΟΩΟΟῪ 
ι το ἔπερ᾽ εἴοδ  Ύ Ν᾽ δγᾶχε ποωΐ. ἃ ΝΕΤΟΟΟΥΝ᾽ ν.- 

Ὁ “εοἱ βΒοοτ ἀΎω ἃ πε Ἄλε ἈΚΛΟΟΥ ΤΟΥΝ ἐχωΐϊ. ἃ πδοᾶρξ 
91. ΔΟΟ ἌΕΟ φλι πᾶδυδᾶρ᾽ ΔΎΩ πᾶκεεο οοπ ρὰ φρενν δ χε. πᾶ 
πᾶ πὰ πᾶὶ ὦ πνδωύβεερ᾽ τόιχ τὰἂρ᾽ Ἄπχοεις τε ν τ δοχωρ, 

9 Εροῖ. Ετβε ΟὟ Ἅε᾽ ΤΕΥ ΠΠΗῪΤ πΟὼϊ πθὲ Ἀπχοεῖο ΔΎΩ πτε- 
5 τποεῖ ἀπ᾿ πηδοᾶρξς. πλκ τὰρ πετηδ πηδώδχε εορδὶ- 
4. ΟΟΥ̓ ποεκᾶ ΔῪ ον οὙὐχώωλλε πᾶ ἔνε Ἢ ποευτ ΤΟΥ 

5. Φ΄ὴ ΟὙπετρᾶ. ΟΟΟΥῪΝ τᾶρ᾽ χε οὐωδενερ᾽, πε πετ πᾶ ΒΟ Τ' 
35 ΕΒΟἋ οἴ χϑα πκᾶρ᾽ ΕΤΟΎΝεΟ πδοῦδᾶρ᾽ ἐττρο, πδὶ πηδῖ πτὰ 
τ πᾶὶ γὰρ εἴ εχωΐϊ εβολφίτλι πχοειῖσ᾽ πδι ἄποκ ΕἸΓΟΟΟΎΝ᾽ 

ἈΚΛΛΟΟΥ πε τὰ πᾶβδὰλ τὰρ ΔΎ Ἐροοῦ πκεουδ᾽ ἀπ᾽ ΔΎΧΟΩΚ 
8 "ΤΗΡΟΥ πᾶϊ ΕΒΟᾺ ο΄ὴ᾽ ΚΟΎΝΤ. εὔχὲε Ττετνᾶχοοο Ἅε χε π- 
9. πᾶ χε ΟὟ πεῦλῖῖτο Εβ0 Δ δΔρίφοτε᾽ φώωτ᾽ ΤΗΥΤΝ εβολ- 
ὃ. ππεθηπ᾿ πόων Ὁ Κἂρ᾽ ΝΗῪ ΕΝ πᾶπολλοο᾽ ΔΎΩ ΤΟΤΕ 0ε- 

Χχ,α πδεῖλλε χῈ ἐρὲ ΤΕΥΡΉ ΔΗ τῶν :---ὀ ὅδ οὠφδρ δλε' πλειπ π δῖοο 

ἡ πδρχεραψε, Μ. πιϑειωεὺ ἴτε πδηὶ, ϑ'ΥΓ. -- Οἵ. γέιτονες οἰχιᾶς (Α. οικιοι) 

-- "" Ἀπεηοώτας ἐροῖ, 5Γ. -- ὅταθς, χαὶ οὐχ ὑπηχουσε (Α. οὐχ ὑπηκουσαν μου), 
Μ, οΥτορ ᾿ἀπεαηερουζ πηι -- ροβῖ περε οὔ. ὃς, Μ. παδιξρο Ἅε φθεν ρΡρώι --- 11 μεῖς 

ΜΟΎ 50ΓΡ46 ΤηΘΠ 17, ΡΓῸ πεΐλλου τε -- χε᾽, Μ, ΟΠ, --- ᾿ὃ δΎκᾶδιτ ποώου -- με ἀπε- 
ποιήσᾶντο “--- 1" βοοτ -- βοοτΎ, Μ. δΎορβετν Ἅλε -- δυῶ -- Α,, Μ. οπῖ., ὅυγ. -- 6ἵ. δὴ 

- πεξαλε᾽ ΡΓῸ πεττίγαλε -- “πγλοοΎ, 5. ρίαπ) “».νοῖ, ροβίθα βπιθηήαίαπι οϑί -- 2 πδ- 

Δ. ΔΡ -- ϑγγ. εἴ ΟἵἿ., Μ. ἴῃ ρίυγ. -- δυῶ -- Μ,, ὅγγ. -- Οσ. δὲ -- ὡοοπ ρῥῖὸ ἐχεται, Μ. 
ΔΠΤΟΓ οεογώμ πηπᾶκδο θεῖς ΠΟΎΩΘΆ --- “Ἢ ροβῖ ρτῖι5 πᾶ παδὶ Μ. δάά. οΥορ, -- πδώ- 

βεερ -- Μ. Περγ. εἴ Ἄυ]ρ., ὅγζγ. εἵ Ηίθγοῃ, -- (σ, βίπθ μου --- “5 λε᾽ -- Α., οδίοσί ΟἹ]. 
-- τετηπητ, 5οτρίιΠ| τεττπηι, οπχθηἭαίπ ἐϑΐ ἃ ΡΥ, τ8ΠῈ -- δγω -- Μ., ὅυγ. -- (τ. δὲ 

- πδοδρξ -- Οἵγ., ὅ0ζ. εἵ Μ. ἴῃ 5ίπρ. -- 2 ροβῖ ποεκδιδιὺῦ οτ,. δε ---- “1 ςοά, ἱπίτο οπ1. εν 
γραφειῳ σιδήρῳ χα! μολιβῳ, 4ια6 ἴῃ ϑγτο--Ποχ, οἵ Ηϊθγοῃ. Ἰοριηῖαγ 58} δ --- ᾽δ πιδὶ 
Ξ Α., Μ, εἴ ὅγζ. -- τσ. οἱλ. -- εἴ, Μ. «ὐωπι, ὅγΓ. -- στ, συνετελεσθη --- "7 ροβῖ εξοοονπ᾽ 

Μ, - τ. δἀά, ἐθὴρηι τη, 50Γ. ον [45..5 -- πδβδὰ - Μ, εἵ Α:, ϑυγ. οἵ Ηϊογοῃ. 
Ξ- Οἵ, ἴῃ 5ἴηρ. -- τδρ, σϑίοσὶ οἵῇ, -- ροϑί ἔροοῦ χαι, εἵ ροβί δυχωκ οἵ. ὃὲ -- κου 
Ξ- ΠΘΡσ. εἰ Μ,, Ηΐογοη. ὅυζ. οἵ Οἵ. βίπο μου --- ὅ5 αἰτογαπι τε ἴῃ τέεδκε (510), ἰΐθπι ε οἵ 
5860, ἋΣ. ἴῃ ἌΜπείίετο 5ΠΡΟΙΓ ψοΓ5. ἃ ὈΓΠΠ, ΠΔηΠ; Μ, ἄγπελλθὸ ᾿ἡπδόιο -- ςοή. ΟΠ]. 1Π 
ἤπ, χαι ριζαν λογου ευρήσομεν εν αὐτῷ; 486 ἴῃ ϑτΓο-Ποχ,, ἰηνίῖο Ηϊογοη., πΠο- 
Ἰαπίυ, ἀϑβίογίβοο ---- ᾿᾿ περηπ᾽ - επιχαλυμιμια, ψοΐβ, ἰαῖ, Ηϊογοη. δῴ α ρ]αάίο -- κδρ' 
Ξ- τδρ᾽ -- δῬΩ -- 5.07, εἵ Οτ,, Μ. οπλ. “-- ΘΗ ΔΗ - υλη --- ΧΧ,' λε᾽ Ξ ὅυ1. οἵ Οἵ. Μ, οἵη, 

ἴον. ΧΙΧ, τς -- ΧΧ, 1, 

Βμλόμεμτα ορτο-ϑληιρισλ, Μο]. 1], ι 
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" ΟὙΩΟΩΙ πεχᾶο χε πειαλεεγε ἀν᾽ πε χε κνᾶχε πᾶῖ' ἀῶ πα 
8. ΤΕῊῪ ΠΟΟΟῪΝ ΔΝ᾽ ΕΡΟΎε ἐροῖ Τοωτὰκς εοτεοβθὼ ψἈἈπᾶ χπῖο᾽ ΔΎΩ 
. ΟὟΝ ΟὙπΠπὰ ἈΛΑΝ ΤΡΆΆΠΦΗ Τ᾽ ἡ ΔοΎΟΒ πᾶϊ. ΔῊ ἀΚΟΟΎΝ 

ὁ πδὶ χὶ πτδυκᾶ ρώλλε διχλλ πκᾶρ. ποΎπνοοῦ τᾶρ᾽ πηδοε- 
βηο᾽ πε ΟΥ̓’ Τοπ᾿ ποῦπηρε. πρᾶτϑε Ἅε παπᾶρδ πολλοῦ πὲ πτᾶ- 

ῦ ΚΟ ερᾶνπ πεολώρον βὼκ ερρᾶϊ ετπε ΔΎ τε τεοθΥυ- 
τ οἶδ᾽ πωρ᾽ ὡὧᾶ πεκλοοΐλε. ρδοτὰν᾽ εὐδηνλλεεγε χὲ ἀϊ τᾶ χροὺ 
ΤΟΤΕ αν Τἄκο δ βολ᾽ ΝΕΤΟΟΟΥΝ ἍΔΕ χλλλοῦ σεν ἃ ΧΟΟΟ᾽ ΧῈ 

8. 4 τῶν. δῶ πεηδρερὰ ΤῸ πθὲ ΠΟΥΡΔΟΟΥ ἐδοοΎει πε" ὅδΔο.- 
ι᾽. ΠΟΤ ἍΔΕ Ἶθὲε πΝΕΟΔΎΠΟΟΡΟΥ ΝΠ ΤΕΎΘΗ. Εἔρὲ ΝΕΘΒ ΒΙΗΥ ἔροοὶ 
“Τἄκε νεοῦζθηρε ΔΎ ἐρὲ πεοδιχ ὙΆλρεῚ ΕΝ ΟΝΡΗΤ. δΔΎυῶ 
5 πε δλκόολα ἐβοεθὶ ἔἐρο]. ονᾶκδ βδ ΠΤ ρδο π- 
τδοσοοΥρο ΠΡΗ ΤΟ ΟΝ ΟὙΧΙΝΟΟΝΟ ἐρὲ ΟὙΔΥΥΈΔΟΟ᾽ ΟΟΚΕ] ε- 

5 Βολρϑκ πεοηΐϊ. ἔἕρε οὐλᾶο ποῦ ἈΛΟΟΥ ΤῸ. πε ΔῪ πρρ᾽ 
1ι5. ΠΝ ΕΘ ΟΘε" ΟὙΥ̓Δε᾽ πελὰ βαπεοι βίῳ ἀποᾶιρε. δοθῖοε ἐρεν χῖν ΧῊ 

ἍΔΠ ΦΕΝΠΕΤΟΘΟΎΕΙ Τ᾽ ΕὙΚΑΝ Τρλλλλᾶο ἐπ πΔΟΎ ΔΑ ΠΡΗΤΟ ἀν" 

ἤκηδᾶχε πὶ, Μ. πδογόρειι ππδι ἀεπδιρητξ, τ. ἀντερεῖν σε ταυτὰ --- ἢ ἐτεοβὼ 

Ξ- ϑυ7γ. οἵ ὅτ., Μϑρῃ. ετοάλη, εἴ οπι. Ὁ δΎῶ 5486 ἴῃ ἤπ., φᾶς Ηοσοπ. 5ῈΡ δὰ ᾿ 
ΘΥΓΟ-ΟΧ. γΕΓῸ ποῖαϊ ἀϑβίθγιϑοο ἃ ἱπ|ῖ]ο γ6γ5, 3.) δχοθρῖϊβ πδουώωβ πᾶὶ, ἀβαὰς 

δά πδὶ νεῖβ. 4 -- ἀπδια πο -- ἐντροπῆς μοὺ --- ὦ ροβῖ πδὶ ςοά, οὔ. ἀπὸ τοὺ ετι; 

Μ. τοχεῖ ὠορπ, 5ΥΓ. χϑοκο τὸ -- ᾽ τδρ᾽ - Μ. ὅγγ. Α. εἴ (., Οτγϑες. ὃς -- ὥπηρε 
Μ. πιωυτξ, υαἴταηια εχ τ. εξαισιον --- ὃ ροβῖ ἔρωδηη Μ. δἀά. τᾷὰρ -- ἄγω, Μ. εἴ 

ϑγγ. -- ὅσ. δε --- ᾿ ροτδπ᾽ -- Α., Μ. εἴ ὅϑγγ. Ξ γ᾿ οτὰν γὰρ ---δύτδερο᾽, Μ. -- ϑυΓ. 

εἴ αν. δατδᾶρο -- Ὁ ἴῃ ΠΕΎΘΟΟΥΝ ΒΌΡΘΓΙ γ6Γ5. ἃ βθοπα ΠΙΔΠῈ -- ἍΕε -- ὅυζ. οἵ ὅτ. 

α. και, Μ. οι. -- ὃ συ δἰ οι. -- πεαδϑερδτε, Μ. εἴ ϑυγ. -- στ. οὐ μὴ ευρεθῃ --εδο- 

ογειπε, Μ. -- ὅυγ. εἵ ἀγ. δορὶ - δαπῶτ, Μ, ὅϑυγ. οἵ Ηΐϊογοη. - τ. ἐπτὴ -- ππε- 

δυποοροῦ, Μ. ὅγτ. οἵ αγ. ἴῃ βίο. -- ο. οὔχ. τοῖα πὶ νοΓ8. 9, ἴῃ ϑγυτο--ἶοχ. οἵ Ηϊογου. 

ποίδϊαμπη αϑίοιῖβοο, αἱ ροβίγομαιβ οἴϊα πὶ ν6Γ5. 10. 510 δ Βαθοῖ --- ἰδ ἔρου! -- Μ., ὅυγ. 

- (τ. οἱι. -- δγῶ, Μ. εἵ ϑγτζ. - Οἵὕ. ὃὲε -- τάκρε᾽ -- ϑγγ. οἵ αγ. πυρσευσαισαν, Μ. ετξτ- 

ΘΕΆΚΟ -- (ΟὈΠΦΗΤ, ΡΓ. ΤηΔΠῈ15 ϑΟΙΡΒογαῖ οπΘΗΤ, αἰζογα δῃηθηάανιτ ΡῈΥ ἰἰτοτὰβ οπ 

γΘΙβαΪ ΘῈ ρογροβίταβ -- οοά. οὔ. νν. 11-- 3, ααἱ ἴῃ ϑυτο-ῆοχ., ὀχοθρῖο ῥτῖπιο Βιρυλῖβτι- 

«Πῖο ν. 12, οἵ ἴῃ Ηἴδγοῃ. 508} αϑίδσίϑοο ἰθριιηταγ. Τὴ οοῖοτῖβ οοάά. οἶτ, ΕἸςΙα, ορ. εἶζ., 

αἀ ἢ. 1. --- 1 ἐβοξοὶ -- βοηθησαι -- ςοά. ἴῃ Άῃ. οἴῃ. χολὴ ἀσπιδος εν γάστρι αὐτου, 

πὰς ϑυτγο-ποχ. οἵ Ηϊογοα. μαθθηῖ δὰ δ --- ἢ ἡπακα δ Ἃ (δὶς), Μ. οἵ ὅγυ. -- ΟΥ. 

εξεμεθησεται -- πρητα, Α. εξεμεσθησεται εκ κοιλιας αὐτου; (ςοἴοτὶ ΟἿΆ. --- 16 ςρὰ. 

οπ. ἂν ἰηἰτῖο: θυμὸν ὃε θρακοντων θηλαάσειεν (Αἁθυμος ...... θηλασει), Μ. οὐκωπν 

λε πτε ράπαρδκων εὐξωυδπουτα ἔρου ; ϑγτοσμοχ. οἵ Ἡϊογοι. μαδθης θαάθηι γοτθα 

ϑἴπο ἀβίουϊβοο -- ροβῖ ἔρε οἵὰ. ὃς --- ᾿Ἶ ππεηορε, Μ. ραπρεολλοιι τε ϑυγ. οἵ ΟΥ, νο- 

μαδὼν -- παλὰ, Μ. ρᾶπαλα ΡΙῸ νομᾶς ) ὅγτ. βαδν τ ἀχπολιρθ ΡΙῸ αὐ ποᾶιρε τας τὲ ροβῖ 

Δλαρῖοε Μ. αἀά. δε -- πηπδογώαι δπ᾿, Μ. οἵ ὅγγ. -- Οὐ. οὐ γευσεται. 

Ιοῦ. ΧΧ, 2-18. 
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19 ΘΕ ΠΟΎΠ ΧΟ ξλΛΕΥεςΟΟὙΕσΟΎΩδΟ ΟὙΔΕ᾽ ΔΛΕΎΕΓΟΘΟΛΆΚΟΙ. δΔαο- 
τἄᾶκο τὰἂρ᾽ πρᾶρ, πηΐ πσώβ᾽ δ τῶρπ λε πουλά πώπε᾽ ΔΎΩ 

0 ἈὙΠΕΟ Τ ἄφοςῦ ἐρᾶ το. ἈΝ οΥὐχδὶ Ἅε πᾶζθωπε πνεοουπᾶρ- 

ΞΘ Τ δ΄ Ετβε πᾶϊ νεᾶνυϑον᾽ πάτο ἀπ᾿. εηδη- 

εεγε χὲ δΐχωκ Εεβολ᾽ αν θλίβε' ἄνᾶντκε Ἅε Νἴλα ΝΗῪ ἐχώ οὐ. 
98 ΕὙΕΤ ΠΝΟΟῪ ἔχώο Ἀπό Τὸ ΠΝ ΤΕΘΟΡΥΉ" εὙεεῖνε Ἅε᾽ ἐχώο}" 
4 ΠΦΕΝΘΟΝΡΗΤ ΔΎΩ ΝΝΕΟΡΒΟΔ ΕΤΟΟΤΟ ΝΎΤΟΗΟΘΕ, ἐρε οΥὐ- 

5. ΟΟἿΤῈ ἈΚπΠενίπε ΧΟΤῸῚ δΔΎΩ ἔρὲ ΠΟΟΤε ΧΕῪ πεοοουλλδ᾽ ΝΝΕ 

0. ΝΟΪΟῪ ἌΛόοςθε ολκ πεοιηΐϊ ερε κἄκε Ἅλε πντλλΔ' πε π δα" ἵερε ἢ 
ΟὙΚώΡΘΤ ἍΔε ΟὙΟΆΛΕΟ  ἐλλεοζς κα ἐρεὲ ΟὙΌῦλλαλο Ἅε Ἅλεκρ, πεοηΐ. 

91 ἐρε τ πε᾿ Ἅε᾽ σλπ εβ0ἋᾺ πηνεοδιπολλίδ᾽ ἐρε πκᾶρ, Ἅε ΤΌΟΥΝ 
95 Εχοϑο). Ἐἐἔερε πτᾶκο δἍε᾽ ΒβᾺἋ πεεηΐ εβολ᾽ δ βολ' ἐρὲ ΟὙΦΟΟΥ 

90 ΠΟΡΥῊΉ ΝΗῪ ἔχώθο. τὰαϊ τε ταλερῖο βέάπρώσμε πᾶσεβηο εβοὰ- 
οῦτλικ πχοειῖο ΔΎΩ πεχπο᾽ πνεοουπᾶριχωντα ἐβολροῦτλι πι- 

ΧΧΙ, 1,9 ΟΚΟΠΟΟ:-- ὀ ἃ ἴωβ λε᾽ οΥώΩΒ εὐχὼ θοὸς χε οὐτΤλ 
εροῖ οὗτὰκ ἐνδυᾶ χε. χεκᾶο πνὲ πᾶϊ πε πᾶΐὶ ποολολ π- 

8. ΤΕΤΗΥΤΗ. εἰ ἐρωτῆ ἄποκ λε πτάᾶχε ΔΎ ππετῆ- 

19 λατᾶκο, Μ. δ φοκρεκ ρῖὸ ὅτ. εθλασεν -- ποδϑ᾽ πηΐ πσώβ,, Μ. -- ὅγι. Α. 6. 

αἰ] ποόλλων αδυνατων οἰἴχους, Οτ..... δυνατων -- Ηϊοτοη. γαϊϊαογπι ---- 39 Ἀε᾽ 

αθεϑί ἃ φοΐοτβ -- ςοἄά. Οη1. ἴπ ἤη. ἐν επιθυμιχ αὐτοῦ οὐ σωθησεται. 3: οὐχ εστιν 
υπολειμμα τοῖς βρωμαᾶσιν αὐτου, 46 ΟΠΏΪα ἀϑίθγιβοο 5! σηαΠίαΓ ἴῃ ϑυγο-Ποχ., ΗἸογ. 

οἵ 1115 --- "5 ροβί εοξ.υδιιαλεεγε᾽ ἀπὰ οὰπὶ Μ. ὅυζΓ, Α. εἴ (. οἱ. ὃε -- δἴκωκ, Μ. δαη- 
χῶκ, ρὸ πεπληρωσθαι -- απδιολίβε -- θλιβησεται -- Δπδτκε (510) --- “ὃ σοά, οπι. ἃὉ 

ἹπΠ1Π0: εἰ πως εἰ πληρώσαι Ὑάστερα αὐτου; 4086, ἰηνῖίο Ἡΐίδγοη., ἴῃ ϑυγο-- ΠΧ. οἵ 

ἴπ ςοά. (οΙΡογίπο, ἀρὰ ΕἸ6]4, ορ. οἶΐϊ.») δά Π. 1., βισῃαπίαγ ἀϑίοσίβοο -- ΕὙΕΤ ΤΠ ΟΟῪ, 

Μ. οἱ ὅγγ. -- ὅτ. ἐπαποστειλαι -- τ τε ορτη -- ΠοΡτ. οἵ Ἅα]ρ., Μ. ϑγτγ. εἵ Ηίογοῃ. -- ὅτ. 

5ῖπε αὐτου -- εγεεῖπε, Α. ριψαι,) Μ, εαξογώρπ, 501. -- ὅσ. νιψαι, Ηΐοτγοη. οἵ 4111 σὰπη 

Ποῦτ. οἵ ας. επιβρεζξε: -- λε᾽ -- Α.,) Μ, οἵ ὅγζ. -- ὅσ. οπι. -- ὅ" ππεορβοὶκλ, Μ. εἴ 
Θστ, Ξ- γ᾿ οὐ μὴ σωθῃ -- πίτοησε, Μ. εἵ ὅϑγυγ. -- Ὁγ. σιδήρου - Ἀἀπεπΐπε᾽, Μ. εἴ ὅυ1. 

ΞΟ. χαλχειῖον --- “" δγῷ - Α,., Μ, εἵ ὅγγ. -- ὅσ. ὃς -- ππειλλοοςε -- Α. οἵ 811., Μ. εἴ 

ϑγΓ. - τ. περιπατησαισαν -- ρΡοβῖ ποῖον οπὶ. δε -- πεοηῖ -- Μ, ὅ5γζ. οἵ (,, Οτ. ἴῃ ρὶ. 

- ςοά. ἴῃ ἤη. οἴ, ἐπ᾿ αυτῳ φοβοι εχ Τῆβοά,, εἴτ. Ἐ16]4, ορ. οἶϊ., δά ἢ.].; ἴῃ ϑυγο--Βοχ. 

οἱ Ηΐογοη. 580} αϑίοσίβοο --- 5 Μ, οὔ. ἔρε κἄᾶκε λε τιλλ᾽ ώπε πδε} -- Ἅε 866. - Μ., 
Κ΄ΥΓ. -- ΟΧὕ, οπΊ. -- ξλλεεζςυαα -- Μ, Α. οἵ Ηϊογοη. ἱἡποχίϊηρ1}1115, ΟΥ. ἀχαυστον, ὅ0γ. 

1η ἰοχία [κα Μ9., 10 πηᾶγρ. [3.5.9 }}»9. -- ἐρε-ἀλεκο (11. “ν ἴῃ γαβ0Γα), ρῖὸ χάχωσαι, 

Μ, εὐξέτρενλο, ἰοσο εφέτρελικο --- ἢ Ἅε᾽ ἀροϑί ἃ ςοΐοιϊβ -- ΒΚ -ἘβοᾺ, Μ. οἵ ὅ5υγ. 
- τ. ελχυσα: ---- 53 πιοκοποο ὑγὸ τοὺ εἐπισχοπου --- ΧΧΙ, ' Ἅε᾽ -- ϑυτ. οἵ 6τ., Μ. οἵη. 

--- “ οὗτὰι εροΐ -- Α,) Μ, 5υτΓς. οἵ Ηἴοσ. -- τ, οἵῇ. ἐροΐ -- παῖ... ποολοΝ - ΒΓ. εἴ τ. 

Μ, τιον ῖ --- ἦ ἐρωτῖς ΡΓῸ εροι -- Μ. χκλλοι -- λε᾽ -- ὅυζγ, οἵ Οἵσ., Μ, οπι. -- δυῶ, Μ. 

εἴ ὅγσ, Ξ-- ὕἱἹ, ειτά. 

Ιοῦ. ΧΧ, το -- ΧΧΙ, 3. 

Ῥὰ ΝῊ ν" ΓΦ ΣΟΥ  Χν ΜῪ ων ΒΗ ΡΑΎΝ 
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Νὴ Ρ. ἍΛΦ: 

. οῶβε ποωΐϊ. εωδᾶρε ΟὟ τἄρ᾽ πε’ Ἢ πᾶ χπίο᾽ πᾶοΎυρωαλε, 

5. πε Η ΕἼ βΒὲ ΟὟ πον σῶν Ὑ ἀν ΕΤΕΥ ΠΟ (ΟὟ ΕἘΡΟῪΝ εφρᾶϊ π- 
ὑ "ΤΕῪ ΠΡΟΠΉΡΕ ΠΝ ΤΕΤ ΠΤ ΤΕΥ ΝΟΙΧ ἐρν ρΤπ. εἴς ΝΡπαλεεΎεοςς 
τ τὰρ᾽ δίς ΤΟΡΤΡ᾽ λλλλοκρο Ἅε θοπ᾿ ΟΝ πἡδοᾶρξ. ΕἼΘΕ ΟΥ 
8. δΟΕβη. ον δ΄ ΔΎΩ οΚ ἍΕἾ ΟΝ ΤΕΎΛΑΝ Ὑρλλλλο ΠΕΎΧΠΟ᾽ ΝΗῚ 
9 ΕΒΟᾺ ϑᾷκ ΠΕΥΡΗ Τ᾽ ΔΎΩ ΝΕΎΓΘΗΡΕ ἈΜΠΕΎΛΑΛΤΟ ΕβοᾺ. ἵπευηϊ 
ΟὙΟΟΔΕ" ἈΠ ΦΟΤΕ ποὰ λᾶδυν ποᾶ᾿ ἊΝ ἈΔΟΤΊΣΞ οἴ ταλ ΠΧΟΕΙΟ 

ιο οίχωου. “πε τευέρε δι ΦηΗΤΟ Δοουχδαϊ Ἅε᾽ ἔἐσεε τ᾽" ἀΎ 
ι΄ ΑἈΠΕΟΟ ΤΟΡΤΡ. ΟΕε00Π Ἅλε᾽ Ἶθε ΝΦΕΝΕΟΟΟΥ πωδενερ πεὺ- 
19. (ῊΡΕ λε᾽ ΤΉΔΗΔ᾽ εὙχὶ ΠΟΎΥΨΔΔ ΤΗΉΡΙΟΝ ἈΝ ΟὙΚΙθδρδ᾽ ΔΎΩ 
15 ΕὙΕΎΨΡΑ ΝΕ Θὲ ΟὙΘΦΡΟΟΥ Ψψάδαλοο. δΔΎΧΕΚ πεᾶϑε Ἅε ΕεβοᾺ 
“Οὴ εν τ θον" ΔΎΩ ΔΎΝΚΟΤΚ ΟΝ ΟὙΆΧΤΟΝ ΟΝ ΔΆΆΝ ΤΕ. οἰχὼ 

Ἅε λ"λλοο Ἀπ χοειο χὲ οᾶρφωκ ΕβΟᾺ φλλλοῖ πιΓονυεωεΐλλε᾽ ἃ ν᾿ 

16 ἘΝΕΚΘΊΟΟΥΕ" πΝῈΡΕ ΝΕΎΔΥΑΘΟΝ τᾶρ᾽ ΟΝ ΤΟΟΤΟΥ Ποσδου τ᾽ 
1 Ἅε ἀπ᾽ ἐπερβηνγε πηάδοεβηο. “1.ὸν λε δ'λλὰ πρηβὸ πνᾶ- 

σοεβηο πνᾶχεν δ᾽ ΠΕΎΤᾶκο ἍΔε᾽ ΝΗΥ εχώου πηδᾶκε Ἅλε᾽ πᾶ χί- 
ι5. ΤΟΎ ΕβΟΔΟΝ ΤΟΡΥΤΗ. οσενάζϑωπε Ἅλε᾽ θεὲ πρεν τωρ, πηδρ- 
9. ΡΕῈΝ ΟὙΤΗῪ Η πε ποΎυζοει ἐελΎρ ἃ ΤΗῪ το. ερε πεο|ιπκὰ -- 

δ τετπσώωτ... εορδῖ-- ὅυχγ, οἵ Οτ., Μ. χουτ ἔροὶ οὐὸρ -- τετπδιίᾳ -- Μ., ὅυσ. εἵ 

Ηἰἴογ. -- 6Γ. βἰπθ ὑμῶν -- ρωτῆ οχγὶ γοϑίγῸ -- ΨῸ]Ρ., ΠΘΌ. πϑτὸν, Μ. ετετεπῦχι (χὰ 

7 αἰἰαηι) -- ὅτ. εἴ ΟἿ.» 5884 ἀρβαι ὑμῶν, Ηΐδγοη. δε ηιθηΐο ---- ὃ οοπ᾽ ὁ πδοδρξ, 

Μ. ὅγτγ. οἵ Ηἴδογ. -- ὅσσ. ἐχουσι μου τὰς σαρχαᾶς ---ἶ οιτ τεγαπ τρακαδο᾽, Μ. ὅυτσ. οἵ Ηἴογ. 
το τὸ ὅς ἀυκτων. --ττνῦ πεγαπο᾽ (ο᾽ ἴῃ ταβατα), Μ. πογουτᾶρ,, ΚΓ. -- 6 σ᾽. ο σπόρος 

αὐτῶν, εἴ ΗἸογοη. δοριθη ΘΟΥΉΉὶ -- ΠΗ ΕΒΟᾺ (πος ΡοΟΒ[ΓΘΠ ΠΣ ΒΌΡΟΙ ΥΟ͵5. ἃ τηὰπὰ 

τοοθητου!), Μομιρῃ. τοπ, ὅυΓ. εἴ ΟΥ. βιἰπτθ Πραηΐ -- ρὰκ περῆτ, τ. κατα ψυχὴν, 

ΘΓ. κϑοναθου .ἱ; Μ. κατὰ πιουῶ ππτε τουψΨΎΩΝ, Ηϊοσγοη. 5ῈὉ0 οὔοὶο δοονηάμηι 

ἀοοίαογίιηι απῖριαθ -- δύω, Μ. εἵ ὅγγ. -- Οἵ. ὃς -- ἀπευᾶκτο εβοκ, Μ, οε τἴπειῖξϑο 

ἨΠΠΟΥΒΔᾺ, 5υζγ. εἴ Α. εν οφθαλμοις αὐτῶν, ἃτ. εἴ Ηϊογοη. ἀρϑαὰρ αὐτῶν --- ὃ. ρΡοβῖ 

δότε οἱ. ὃς -- αδοτὶτξ -- μαστιξ ὃς --- δ ππετδι ῬΗΤῸ ΡΓῸ οὐχ ὡμοτόχησε, 

Μ. χεπεολλιοι δε ΠΟΗΟῪ το ἘΘΕΕῪ, βΟΙΡβοσαῖ ον τ᾽, ροβῖθα δπιθηάανιῖ, Μ. ὅσ. οἵ 
Ηϊογοη. -- τ. 44. αὐτῶν -- Ἀχπεοί τορτΡ, Ηϊογοη. οὲ ρογὶδὶὶ (5ὶς), Μ, πχπεοριξοντο, 

ΡτῸ τ. οὐχ εἐσφαλεν --- ἰἰ ροβῖ τη ΧΗ Ὰ -- τεληὰ, Μ. δά. πελὶ πογέρηου --- ὃ δυῶ, 
Μ. εἰ ὅγγ. - ὅτ. ὃς -- ρα δαπτε᾽, Μ. -- ὅγγ. εἴ τ. ππτε ἄλενττ -- δ χω... 
ἀλπχοειο᾽ τ ὅυγ. οἵ ατ., Ηἴδγοη. ἐίονηὶ πίοι Ποριῖπο, Μ. κὼ ἀἕαιος πἴχε πδδις 

-- ςοἄ. σὰπ Μ. οὔλ. τοῖν ψογ8. 15, αἱ ἴῃ ϑυγοσ-θοχ, οἵ Ηΐϊθγοι. ἰοσῖταγ 58 δξ 
- ᾿ ποοτοῦ -- Μ. ὅγζ. δἰ Ηἴογ., αγ. οὔχ. αὐτῶν --- ἰἶ 

8 

πευτᾶκο, Μ. ὅγυ, εἵ Ηϊογοῃ. 
Ξ-- τ. καταστροφὴ -- ὃ πρει τώρ -- ὅυγ, οἵ ὅτ., Μ. ἰῃπ 5ἰπα. -- ὦ ῥηὰβ ἴῃ πον- 

θεῖ ΒΌΡΟΙ νοΓ8. ἃ τη) το ΠΟΥ ---- Δὃ περ πῖκὰ τὸ ὅγυ. Ηϊογοη. οἵ Οσ, τὰ ὑπαρ- 

χονταὰ αὐτου; Μ, πογρυπᾶροζοι τὰ δοηα ΘΟΥΜΉΙ. 

Ιου. ΧΧῚ, 4-το. 



δ π- 
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Ὁ ἌΕΧΝ ΠΉῪΎΝ πεοζθηρε. ἔρε πε|βᾶκ πδῪ ἐπκώπνο" ἩΝΕΘΟΥ- 

9 χδὶ Ἅε᾽ οἴτας πχοεῖσ. ΜΞ“ πχοεῖὸ ἀπ᾽ πετ Γοβῶ ΠΟΎΑΝΤ- 

9ι. ΡΆΧΠΡΗ Τ᾽ ἈΝ ΟὙΑΝ ΤΟΔ βε' ΤΠ Ή106] Ἅε πετκρίνε ππρτβ. πεΥ- 

Ὁ ΟΑ ΝΦΟΎΝ᾽ “λερ, ΝΟ Τ᾽ ΝΕΥΔ ΚΟ ΠῊΝ Εβ0 Δ πΤΟΩ Ἅλε απᾶ- 

ἍΟΥ οἵἴταιλ ποΐωϑε᾽ ΠΕ ΨΎΧΗ ᾿ἀπειοΎελι λᾶδΎ πᾶνυδθοπ' 
Ἢ ΟΕΝΚΟΎῪΤΚ ἍΔΕ ΦΙΟΎΟΟΠπ οῃκ πκᾶρ᾽ ἃ πἀκο᾽ φοβοοῦ. φωυοΐλε 
Ψ. ΓΟΟΟΥΝ᾽ Ὅλ Ν χΧῈ ΤΕΥ Ν ΤΩΟΥΝ ἔἐχωΐϊ οὴ ΟὙΤΟΔΛΛΗ. πᾶ 

Ἅε᾽ δε ΤΕΥ ΠΟΟΠΟ κκλλοὶ ἘΠΊ Ν ΧΗ ΟὙΥ̓λΑΔΎ Ἅε πε᾿ ετρᾶκδᾶ- 
χχπ, τ ρωΐ φᾶρωτη. ἃ ελιῷῴδο Ἅε οὐώωβ πεθδϊλαδ ΤῊΝ πε- 
9 ΧΔΟ ΧΕ Ἢ πχόοεῖο ἄπ᾽ πεττοβῶ ΝΟΎΆΑΝ ΤΡΆΝΘΗ Τ᾽ ἈΝ 
8. ΟὙΆΑΠ Τοᾶβε. ΟὟ τᾶρ᾽ πε προογ πχοεῖο εωϑπε᾽ πῆ Κ ΟὙ- 
. ΟὟ Νὴ ΕΚ ΒΗΎε,. Ἢ ον χπίοκ εὐ εἴ ἈχπεκΚροοΟΎςΘ" Η ΟΝΗΥ 
5 λλλλδκ ἘΡΟΎΝ εΕὙρᾶπ,͵ “ΜΗ πτεκκᾶκιδ᾽ οὐϑ᾽ ἀν᾽ δεν ἃ ΤῊΠΕ 
ὁ Ἅε᾽ ΝῈ ΝΕΚΝΌΒΕ" ἀκχῖτ ΝΕΟΥ ΝΝΕΚΟΝΗΥ ΕἘπΧΊΝ ΧΗ" δΚΕΙ 
τ Ἅε᾽ πϑβοῶ πνπετκηκᾶρηυ  ΟὙΔΕε ἈΠΕΚΤΟε᾽ ΝετΤΟβε᾽ που- 
83. ἈΟΟΥ δλλᾶ᾽ ἄκοεῦ πετοκᾶει τ᾽ ἈΚΠΕΎΟΕΙΚ᾽ ἀκχίπρο Ἅε 

15 ὅ.ε αδαϑί ἃ σϑίοιίϑ -- τὴ πεοίηρε, Μ. ἐπουώηρι -- σΤ. υἱοὺς. ΚΓ, [557 Ηἴοσ, 46- 

“Ποεῖαπι ΠΙ1Π ὙΚ οἴπις -- ςοά. ἴῃ ἔῃ. οι. ἀανταποδωσει προς αὐτὸν χαι γνωσεται; 4186 ἴπ 

ϑυτο--Ποχ. εἵ Ηϊογοη, ἰαριαηίαγ 50 ἃ -- 9 ἐπκωπς, Μ. ὅ501. εἵ Ηῖογ. -- ὅ6γ. τὴν εαυ- 
του σφαγὴν -- ππεοογδῖ Ἃ εἰ -- ΗἸθγοη. 5υΓ. εἴ αἵ.» Μ. οἹ]. -- ςοά, οὔ. ἰοϊι 1 Ὑ6Γ5.2:1; 

ουϊα5 γοῦρα Ομ 5. τῦο -- μετ᾽ αὐτου ἰαπίαπ) ϑΎγο-ΠΟΧχ. βίρπαῖ ἀβίθγβοο, Ηΐθγοη. ἀπΐθηι 

οἵ ΟΟἹΡ. οπιηΐα 500 Χζί “--- “" πετζοβῶ -- ϑγγ. εἴ Οζγ., Μ. ετῦ -- οά, οπλ. ἱπίβθρσ. 
ΨΟΓ5. 22, 4] ἀΡ54116 0110 5ΐσῃο Παρθίαγ ἴῃ ϑυτο--ποχ.; Ηϊδγοη. ταηΐαπι ἢΐς -- ουτος 

510 Χζ,, εἴτ. ΕἸ614, ορ. εἷϊ., δά ἢ. 1. --- “' πεγοδπρονπ᾽, Μ, ὅγ71. εἴ Ηίδγοῃ. -- στ. τὰ 
ὃς εγχάτα αὐτου -- πεγδίατκδο -- ΗΊθγοη. πιθάμ]]α θογμηι, Μ. -- τ. μυελος ὃς αὐτου 

(6. αυτων), 5ΞΥΓ. «οναδοΐος » χορ μοῦ --- δ Ἐτεα ΨΎΧΗ -- Μ, εἴ Ηϊδγοη., 50Γ. -- ΟΥ. 

51π6 αὐτου --- 25 ροβί πτᾶκο᾽ οπῇ. ὃε --- “7 οῳολε -- ὡςτε -- τετπτπωονπ᾽, Μ. εἴ 50Γ. 

Ξ- Ογ. επιχεισῆς -- ἀοσαηΐ ἴῃ ςοά. νν. 28--33, χαϊ Ἰῃ ΗΙογ. οἵ (10. αϑβίθγίβοο ποίδητασ; 

Ἰζογη ἴπ ϑυΓο--Ποχ., 564 ΘχοῖριτΓ ν. 32 --- “ἴ ΟΥ̓Δ δΎ Ἅε᾿ 5486 ἴῃ ἤη., ΡΓῸ ΚΓ. οἵ σσ. τὸ 

δε ἐμε χαταπαυσασθα: ἀφ᾽ υμων οὐδεν, Α. τὸ δε ἀφ᾽υμων χαταπαυσαι με ουδεν 

ἐστιν, Μ. “,πετεμττ οι τᾶρ πεαλτοῦ πὶ δη, ΗΙθγοη. γοψηΐος πίη τι] ἃ νοδὶς 

πμ]]α 651 --- ΧΧΙ͂Ι, . ἔλιῴδο - Μ,, εἰ Ν, ελεῖφας, ὅ5υγΓ. Ξ- ὅτ. ελιφαΐζ -- Ἅε᾽, Μ. οἴλ. 

-- “δ. πεκρβηγε - Μ., ὅγτζ. εἵ Ηἴοσγ. -- 6ἵγ. οὔ. σοὺ -- ςοά. ἴῃ ἢπ. οπ]. ἡ ὠφελειὰ 

οτι ἀπλωσῃς τὴν οὗον σου; 406 ϑγτο-Ποχ., ἰηνῖῖο Ηΐογοη., βίρπαῖ ἀβίοσῖβοο --- ᾿ ἢ 

απδπίοκ (οα115 πὶ ΒῈΡΟΓ ΨΟΓ5. ἃ ΡΓ. Π1ΔΠΠ)...... Ἀλπεκροουω" -- ὅγγ. Μ, Α. Ὁ. αἰΠ|4 6 
Ἢ λογον σου ποιούμενος ελεγζει σε, (τ. ....» εἐλεγξεις, Μ. ἱπι|το τε κᾶν -- Ἡ αἷῖο- 
ΤΌΤ. ῬΓΟ 50Γ. εἴ τ, χαν, Μ, οἵη. -- ὅ πε 'ἴῆ δτηπε ΘΌΡΟΓ Ψ6Γ5. ἃ ΡΓ. ΙΠ8Π} --- ὅ πὶ 

ἴπ πεονῶῦ ΘΠΡΟΙΓ ΨΟΓ5. ΔΡ αἰΐογα τηδηι ; Βίης ςαπὶ Μ. οἱ ὅυζ. οὔ. ὃς -- 7 χεπεκτοε᾽, 
βογρίαμα ππεκ,,,,, ἀοίηἊ6 ομηοηάαία πη οϑβῖ -- ΔΆ δ. -- συγ. οἵ ατγ., Μ. Ἅε -- χχπεύοεικ 
Ξ- Μ,, ςοἴοτ! ἀρϑαυς αὐτῶν --- ̓ δκαῖπρο, Μ, ὅγζγ. οἵ Ηἴογ. -- σγ. εθαυμασας προςωπον. 

ἴον. ΧΧΙ, 20 --- ΧΧΙ, 8. 

᾿ Ῥ- ἍΔΗ: 
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" προΐνε ἄκπωωνε ΕβΟἋ πνετϑιχλε πκᾶρ᾽ ΔΚΧΟΟΎ λε π΄ 
'. ΝεσΗρὰ ΕὙΦΘΟΎΕΙ Τ᾽ ΔκαλοΟΎκο Ἅε᾽ πνορῷᾶπνοο. ΕἼΤ θεὲ πᾶϊ 

ρ. χἀὸ: ἃ πόορδο κῶτε ἔροκ' 'ΔΎῷ ΔΎΠπολΎλλοο ππηρε στρτωρκ. 
ι΄ ἃ ΠΕΚΟΎΟΕΙΝ᾽ ΡΚᾶκΚΕ ἔἐροκ᾽ ΝΤΕΡΕΚΝΚΟῪΚ Ἅε᾽ ΔΎΛΟΟΥ φοβοκ. 
3 ἍΔΗ ἈΠΕ δ ΟἽ ἀπ᾿ ἘΝΕΤ ΧΟΟΕ ΝΎ δΔΟΘΒΒῖο Ἅε ππρεο- 
τ σώ. ΝΕΤ ΧΟ λλλλοο ΧῈ ἔρὲ πχοεῖο πὰρ ΟὟ πᾶν Ἡ Ἐρὲ 

ι5 ππᾶ τ τωκρὰ Τρ᾽ πεν ΟὟ ἔχῶν. ΠπΊΤΟΣ Ἅε ἄσμβλερ, ΝΕΎΗΪ 
ιν πᾶκδθον ποχνῆε Ἅε πηδοεβηο᾽ ΟὙΗῪ ὅλο. ἃ πλίκδϊῖοο 
 πᾶὺῪ ΔΎΟΩΟΒΕ" ἃ ποτπ Ἅε᾽ κοῦοῦυ. οὐὠπε Ἅλε᾽ εκη δ τ 

εκευὰ Νδυπολλί νη" ετὰ Π ΤῈ πεκκᾶρποο πε οΝ᾽ δεν γᾶ ϑον). 
93 χὶ Ἅε ΝΟΎΘΟΔΟΣ Εβολον ρε ΔΎΩ δ χὶ ἈἈπεοχῆε οϑιὲ 
95. ΠΕΚΡῊ Τ᾽. ἔἕωπε Ἅλε᾽ εκϑᾶνκοτκ πυϑββῖοκ ππᾶλῖῖτο ΕΒΟᾺ 
5. ἈΠΧΟΕΙ͂Ο᾽ ἄκτρε πχίπδονο ΟὙε᾿ πεκη. ππᾶν Ττωκρᾶ Τρ᾽ 

6εὲ πᾶάζυωπε πᾶκ ΠΒΟΗ͂ΤΟΟ ἐβολον πεκχᾶχε ον τ δᾶ κ᾽ Ἅεὶ 
99 ΕΚκογᾶάδ β᾽ πθὲ ποΎρ ἃ τ᾿ εὐποοε. εἴτἂ᾽ κηἀπδᾶρρηζίᾶζε ν“-- 

ἈΛΟΚ᾿ ἈΜΠΆΧΤΟ ΕβΟᾺ ἈΠπχοεῖο πυδσς ΟὟ ΕὙἼΠε᾽ Ν᾽ ΟὙΟΎΡΟΤ᾽ 
9 εκ ΔΗ Ἃ Ἅε᾽ ἔἐροῦ αν οωτακ ἔἐροκ΄᾽ αν τἄᾶδο Ἅε᾽ πἂκ 

. ΕἾ πνεκληδλ ἠδολαῖίνε Δε πᾶκ᾿ πουλᾶάπωπε πλικδϊο- ἦδι 3] ΠῚ ΟΣ 

ὃ ἀκπώωπε, Μ. ἄκθρε... δε ὥωπι εὐοὶ πρῆκὶ -- Α. εἵ (. ᾧχίσας (Ά. εἐχομισας) 

δε πτωχους, ὅ5γΓ. -- ΟΓ. τοὺς ρῖὸ πτωχοὺς ---  Ἅε᾽ ῥΙπ5 --ἰϑυτγ. εἴ Ογ., Μ. οηι. -- Ἅε᾿ 
ΑἸτογ. -- ὅυγ. εἴ ὅσ., Μ. -- Α. καὶ --- ᾿ῦ ροβῖ πδὶ οῃγ. οὖν -- πολΎΑλοο (510) ---- ἱ πεκονο- 
εἰττ᾽ -- ΗἸογοη. ἱμηιθη ἔμπηι, Μ. οἵ ὅυγ. -- ὅσγ. οὔχ. δου --- ἐδ ΜΉ ..... ἐπετχοοε πδῦὺ 

Ρτο Μ. -- ϑυγ. οἵ ὅσ. η ὥπδπεν δὲ πχὲ φηετίθοπ ὥεν πηετδοοι -- ΛΟ ΘΒῖο Ἅλε 

ππρεηοώςυ, Ηἰογοῃ. δὲ ἐπἰιγίαηι ἐαοϊοηίος περι αὶ ὃ Μ. πηεϑαάκοιον Ἀε ἔθει οὐ- 

τ δαηϑθϑεβιώον, ὅ0Γ. - Ογ. τοὺς ὃς υβρει φερομενους εταπεῖνωσε ; -- ςοά. ΟΠ. 

νυν. 13-|6, 4] ἴῃ ϑὅυτγο--οχ. οἵ οοά. 248, ἀρᾷ ΕἸ6]4, ποϊδῃταγ ἀϑἴθσιβοο, ἴῃ Ἡϊοσοη. 

ταηῖατη 14-1ἰ6 580 ἋΧί --- ἰἶ 11τ. εἴπ πδεῖ ΒΌΡΟΙ ΨΕΓΒ. ἃ αἰζογαὰ πηδπὰ --- ὃ πᾶκᾶ- 
θοὸν - ἰᾶυδϑοι -- ὦ τοῦ πώοχπε ἴῃ ΓΑΒΌΓΑ ---- 5 κοαλκιυοῦ -- Μ. εἴ Α., ὅτ. οὔ. αὖ- 

τους; ὅγΓ. Πα. 5.1 ἀϑβίοσίβοο -- ςοά. Ομ. γ6Γ5. 20, σα 5 ἃἰῖογατη ταπτατα δε μαβτς Πα πὶ 

ϑγγο-ποχ. ποῖαϊ ἀβίοτῖδοο, Ηΐϊογοη. τοῖαπὶ ΠὰΡ. 50 δζ --- "' εκυληϑυπολιῖπη - ἐὰν 

υπομεινῆς) Μ. ππτεπηδν κε Ὁ ΗΔερρΎποαλετι -- εἴτα -- εἶτα, ἰά. ν. 26, Μ. τοΐχε 

- "δ πουοολοΐς, Οτγ. εξηγοριαν, 5077. ᾿μμφοὶ., Μ. πρᾶποδιαι, Ηἴογ, θαϊοίμεηι -- ἀξ- 

πεοχπε, Μ. ποῦγ. ὅϑυγ. εἴ Ηἴογοη. - αὐ. τὰ ρημᾶτα αὐτου --- δ᾿ Δε᾿ -- ΘΓ. εἵ 

6τ., Μ. οἱι. -- ςοά. ΟΠ]. γυθῖβ. 24; ϑύγο-βοχ. οἵ Ηἰθγοη. μὰ. 88 δ -- "' δὲ -ε ϑυτσ. 
εἴ στ. ουν, Μ. οπι. -- πᾶάϑωπε πᾶκ -- Μ. εἴ Α., ὅ0ζΓ. - ὅσ εἐσται σοὺ -- πεκχ δε, 

ϑγγ. οἵ Ηΐϊογοη. -- τ, οὔ. σου, Μ. ππτοτον ππεκαδκι --- ὁ κπλπαρρηςξῖαςε (ρυϊπνὰ 

ΠΙΔΠῸ5 ΒΟ ῥβογαῖ κπᾶπδρρηζε, βθουηάα νοτὸ τησῖανιτ ε ἴῃ ἵ, οἵ ἀξ ΒΌΡΟΥ γθυβ δ 

ΔζεῚ) - Α. ἐνπαρρησιασὴ --- "7 πηπεκυ ἈΝ Ἃ -- Μ. ὅγτγ. Ηἴογοη. εἴ ἃ. Οταᾶςς. οὔ. σοὺ 

- 33. αμπδολῖμπε, Μ. ὅγι. εἴ Ηἴογοη. - ασ. ἀποχατάστησει. 

Ιου. ΧΧΠ, 9-28. 
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ΧΧΠῚ, 1 ΟὙΝΗ ΜΠ ἸΉΤΕ ΟὝΟΕΙ͂Ν ὐὧπε οἵ πεκρίοουε, ἃ ἴωβ δε οὐ- 
" ΟὟἿΒ εὐὔχὼ χοῦ χε ΤΟΟΟΥΝ ρῷ χε ἔρε πᾶ χπῖο᾽ δὴ πδόιχ' 
" ΔΎΩ ἃ τεοσδίχ φρο εχ πᾶδιυᾶρολα. πιὰ τὰρ᾽ ΠΕΤΟΟΟΥΝ 
« χε τνηδρε ἐροο ἀῶ νην ὠλβολ ποχώ Ἅλε δὶ πᾶ- 
5" φᾶπ' ελλερ, τὰ Τὰπρο᾽ πΧπΠίο᾽ τ δείλλε᾽ εν τᾶ Δόο ετεοπᾶ- 
5 ΧΟΟῪ πᾶϊ δίεοθανε Ἅε᾽ χε ονπᾶχε ΟὟ πᾶΐϊ. ΔΎΩ εαπδεῖ 

τ ἐχωΐ οὴ' ΟὙΝοΟδ πόολλ' εἴτ ὰ πνεο ρ δὶ ον οὐδ πίη. ἐρε 
τΆλε πὰρ ἈΝ πεχπίο ἡ ΤΟΟΤΟ᾽ εὐεεῖνε Ἅε πᾶραπ᾽ δ βολ. 

8 εἴδηπωρ᾽ γὰρ ὡὧὲἃ πορπ πτὰτλκυώπε' ΟὟ Ἅε᾽ πεῖζοο- 
ιο ΟὟΝ᾽ κλλλοο ΟΝ ΠπΟΔΕΎΕ. ΟΟΟΟΎΝ τᾶρ᾽ ΧΙΝ ΤΕΝΟΎ πτ δοίη" 
" δολοκίδδζε γλλλοῖὶ ΘΕ ἈΠΝΟΥΎΒ. τΓΝΗΎ Ἅε Εβολ δὴ νεοου- 
19 εροᾶφνε. δίρφδρερ, τὰρ ἐπεοφίοουε ἀυ πηδοᾶδ ΤΟΥ δΎΟ 
πηᾶκῳ ποωΐ πηνεοονεροδροπε, δΐρωπλε πνεοδχε οἷ ΚΟΥΝΤ. 

13 εὔχε ΠΉΤΟΟΣ Ἅε᾽ πεν Ὑδοκρῖνε κκλλοὶ οἵἴνδῖ πὰ πετῆᾶ- 

“- οὙώραΣ πδο" πεν τ Δ ΟΎδΔΟΟΣ τὰρ πεν τ δαᾶδο. Ετβε πᾶὶ 

28 ροβῖ ουοειν Μ, εἴ ϑὅυγ. -- (τσ. δάά. ὃὲε -- ςοἄ. οπι. νυν. 29--320, αὶ ἴῃ ϑυγοσμοχ., 

ἰηνῖῖο Ηϊογοη., ποίΐδηϊαγ ἀβίθγιβοο -- ΧΧΠΙΠ, Ἢ Ἅε᾽ -- ὅυγ. εἵ ὅσ., Μ. οἱι. -- ἢ ἱποῖριϊ 

Ἰοςῖίο ἢ. τα. (ρᾶρ. ΞΖ), εχ 400 ποϊαπίαγ ἰθοίίοη 65. νατίδα -- οῷ, Μ. κε τᾶρ, 50Γ. -- Οσ. 
καὶ ὁ -- πδι πίὸ᾽ - Μ.,. ϑυγ. -- σγ, δῦβαιβ μου -- Ο΄ῖ' πδδίχκ, ὅ5υζγ. -- σύ. ἐκ χεῖρος 

μου, Μ. ἐβολριτοτα --- ὃ τδρ᾽ -- Μ. εἴ Α., ὅϑγι. - σγ. δὲ --- το, ἔξδρε --- ὁ πόρῳ 

(τα. περ) δε πδὶ σπδαρᾶπ, Μ. οὐορ χε δὲ ηδαε οὐρᾶπ πᾶρρδε) -- γ6 5. .ᾺΡ. 

ἢ. τὰ. καί οἱ ἃς τς } 25], στ. εἰποιμι δὲ ἐμαυτοῦ (Α. ἐπ᾿ αὐτου) χριμα, 4. ϑγτο-Ποχ.; 
564 ἴῃ τηᾶρ. δά, «οαλοκο -- ἔϑϑερ ᾿ϑ486 ἴπ ἤη. -- ΟΓ. τὸ δε στομιὰ μου εἐμπλησαι 

ελεγχὼν (Α. ἐμπλησει με εἐλεγχου), 5:01. . « οὐ δον «᾽ Βοαϑ, Μ. ρώι λε εὐε- 

“δι. ποορι --- ὅ ροβῖ τδεΐαλλε᾽ αἴογααθ οοά. οπι. ὃς --- τὰ. πτδλδό πτδ ἌΟΟΥ 

(Ξ- πττδαοον). ... εἴδίσϑδπε (- αἰσθοιμην) .... εαρτδικε οὐ τσὶ, Μ. οἵ ϑυγ. -- σγ. τινὰ 

μοι ἀπαγγελεῖ --- ὅ τα. ἔαξεει ; Μειρῃ. χε εἴ αηδι - τα, πεαῦρώ (Ξ- οὐ χρησεται) 

ἐννν ΟὙπΙἈε (510), ΡΙῸ ἀπειλὴ --- ἶ τὰ, πετ πο --- ὃ το. εἴπδιπῶρ,, Μ. εἰξϑεπηι Ἅε, 

Οτ. εἰ γάρ πορευσομαι; Α. εᾶν γὰρ πορευθω, ὅγτ. εἴ ΟΥ̓. οἴη. εἰ γε] εαν -- ὧδ 

τίορπ - Μ, ἐπιρουδί, εἴ ὅσ. Α. Υ. δἱ!απθ εἰς τὰ πρῶτα, τ. πρῶτος -- ΗΙοτοη. 

Ῥγίγιιϑ -- ρβοϑῖ πττδταξυώπε πἴογααθ οοά. οπΊ. ετι -- οὐ λε᾽ -- Μ., ὅγζγ. -- (ἵ. τὰ δὲ 

πῖα, (Ρ. 55) πδρδηῦν -- υἴογάπα σοί. ΟΠΊ. γ6Γ85. 9,ς Ηΐογοη. τοίΐμπι, ϑύγο--ποχ. αἷΐο- 

ΤᾺΠῚ ἰΔηΐα πη ΠΟΙ 51 ΟΠ] πῇ 580 δ -- 10 χις πτεποὺ -- ἡδὴ -- τὰ. τα ρ ΔῊ (510) α«λο- 

κίκδζε, Μ. οἵ ὅγζ. -- Οἵγ. διεχρινε ὃς (Α. χαὶ διεχ.) --- 1" ἐπεε ϑίοουε, βοσϊρίαπ ἔπι- 
διοονε᾽, ἃ ΡΓ. πηδη πγαΐαίιΠῚ οδΐ 1 ὈΓΙ5 ἴῃ ε, οἵ δάάϊτι πη οἰ ΒΌΡΘΙ νΘΙΓΒΌΠΊ -- πηᾶ- 

οδδ'τοΎ, ΚΓ. -- ΟΤ, οὐ μὴ εχχλινω,) Μοιρῃ. πηδρικιὶ ἐβολώϑεν πεαφροπρειῖ --- “2 δ 

πδνον πηεαογεροδοπε -- ΠοΡΓ. οἵ Ὗαυ!]ρ., Μ. οὔλε πηδδυ ποωΐ, ὅυγ. - αὐ. ἀπὸ 

ἐνταλμάτων αὐτοῦ χαν οὐ μη πάρελθω (Α. οη1. καὶ) -- τὰν ΚΟΎΥΟΥῪ --- δ το, ΤΟΥ 

(ρτο τῆτπτος ) πετηπδκρίπε -- ἀκαλοΐ ΟἰΠΙ 5416 ΠΟ ο15 ἀροϑῖ ἃ σοίοΓΙ5 -- ΡΥΪ15. α, οἵ ΟΕ], δ 

ἴῃ πειιτδειδιδιο}᾽ 50} ψ6Γ5. αὖ αἰΐογα τηδηπ; τὰ. πε τδοδδν (510). 

ἴον, ΧΧΠῚ, 1-14. 
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εὸ ἀϊπω τ ἐρᾶ τὸ εὐὐοβώ Ἅε πὶ δΐρροτε δφη τ. ἕὰ πχοειο 
Ἅε᾽ ΟὙΕῚ πᾶρΗ Τ᾽ ἃ ππᾶν τωκρὰ Τωρ᾽ ΟἿΤΗΡΤΩΡΤ᾽ [πεῖοο- 

τ ΟὟΝ τὰἄρ ἃν ΧΕ πκᾶκε ΝΗῪ εχ] διΎσοονα Ἅε φεβο πᾶρο᾽. 
ΧΧΙΥ, 1,39. ΕἾΒΕε ΟὟ Ἅλε ἃ ΝεοΎοε οὼπ ΕΠ ΧΟειο᾽ ἃ πἄσεβηο 
9. Ἅεἰ ΡΠΒΟᾺΔ ἈΠΤΟΟ ΔΎΤΩΡΠ ΝΟΎΘρε᾽ ἈΝ πεωο. δΔΎαεϊ 
.« πεΐω ἀὠπορφᾶνοο ΔΎΧχΙ τέρε Π ΤΕεΧΗρδ᾽ πεογῶ. ΔΎΚΤΕ 

5 πσώβ ἐεβολρὶ τερίη πτλίκδϊΪοΟου ΝΗ. δύΎωωπε δε πϑθε π- 
ὃ ϑενεῖδ ΤΠ ΤΟΟΥ ΟΝ τοώςθε ἐδ Ύεϊ ΕβοἋᾺ φἄροϊ Ἀπερωβ. ἄγ 
δ πογοωωε ΝΎΤΩΟΥ π᾿ τε φΑΆθη ἈΠεοΟτη᾿ ἃ πόώβ᾽ ρΡϑρωβ 

τ λα ΝΕΔΟΟΔΕε πνᾶοεβηο Εν βεκε δὶ ϑρε. ΔΎΧΤΟ᾽ ποΥ- 
ἈλΛΗΉ θε᾽ ΕὙΚΗΚΑΦΗΥ εν φΟΐ Τ ε᾿ ΔΎΘεϊ Ἅε᾿ πϑβοῶ ΝΝΕΥΨΎΥΧΗ, 

8 πᾶρδ᾽ χε ἈΝ ΤΟΥ ορἄϊβεο ΑΔ Ὺ ΝῊ ὙΔΎΟΟΟΔΟΥ ΠΟΥΠετρᾶ. 
9 ΔΎΤΩΡΠπ ΝΟΥΌρῷᾶνοο Ἐβολον πτεοεκίβε: ΔΎΘΒ Βιο Ἅε κε- 
ι πενδοθε. ΔΎΧΤΟ᾽ ΠΝΕΤΚΗΚΑΦΗΥ ον ΟὙΧΙΝδΟΝΟ" ΔΎΟΘεϊ Ἅε 
": ἌἌΠΟΕΙΚ ΝΝΕΤΟΚάΕΙΤ. δΎδωρδ ΟΝ ΟὙΧΙΝδΟΝΟ ἔἐρενακᾶ εὐ- 
9. ϑεχρυχ᾽ ἈΠΟΥΟΟΥΝ ΤΈΘΙΗ Ἅε Με. ΔΎΝΕΧ δοῖΐδε εβολον 

κι κἴπωτ ρῖο εσπουδαχα -- το. οτηϊτς ὃς -- εὐὐξοβω Ἅε παδὶ --. Μεῃιρῆ., ϑ0Γ. 

Ξ τ. νουθετουμενος ὃε -- αἴοταιις ςοἄ. οὔ]. ψεΓ5. 15, 40ὶ ἴῃ (Ο]Ρ. Ηΐογοη. εἴ ὅγτο-- 
εχ. ποίδίῃγ αϑβίθσίβοο ---- ἰδ το. ἃ πχοεῖο ουὐετ...... ΔΎΩ ἃ ππδητοκρᾶτωρ Ὡτρ- 

τῶρτ --- ἰἴ 416 ἴῃ πης5, ἀδϑυηΐ ἴῃ σοαΐςο Χχτιν, εἴ οχ ἢ. τὰ, πηαϊαανίτηι5, αἰ ΡΓῸ ΠΗῪ 

Ἰεριῖ πηΐϊ τα. οΒο -- πᾶρο᾽ Ξ- Α..) Μβηῖρῃ. ὅϑυζ. εἵ Ηΐβγοῃ. -- ὅσαθς, πρὸ προςωποὺ μου 
- ΧΧΙ͂Ν, ' το, (Ρ. Ξ5) εὐτὶ Μ. οὶ. δε -- ὄ πτοω - ὅτ.; Μ. -- ὅγζγ. ἴῃ ρίαγ. 

-- πογδρε᾽ -- ὅυ1. εἴ ὅσγ., Μ. ππουδρι -- πεαξωο Ξ- Μ., ὅυγυ. -- στ. οὔι. αὐτου -- Ηϊοτοη. 

τοϊ!} νΕΓ5. 2, ῬΓΔοῖογ ἀσεβεῖς ὃς, 500 δ --- ὃ πεΐω -- μβεῦγ. Ὗυὶρ. Μ. ὅγγ. εἵ αἱϊὶ 
ςοἄά., ὅτ. ὑποζύγιον, Ηΐδγοη. ἱμηιοπίιηι -- ἄϊης Μ, πᾶ. ἅλε -- το. ππορῴᾶποο - Μ. 

ΘΓ. εἴ Ογ. -- αηῖς δυκὶ αἴογηὰς οοά. Οὔ. δΎω --τα. πτεϑε.. .. Ἑου --- ἢ τος ΕΒΟᾺ 9 πὶ 
τερίη ππταλπῖταλε -- πῖογη]Ὸ6 ςοά. Ομ. ἴῃ ἤη. ομοθυμαδον ὃε ἐχρυβησαν πρᾷεις γὴς; 

απᾶθ ἴῃ (ΟἹΡ. εἴ ϑυγο--ποχ. ποϊδηϊαγ ἀβίοσιβοο, ποη δαΐθηι ἴῃ Ἠΐθτοη --- ὃ τα, - Μ. 

οπ. Ἅε᾽ -- τὸ. πιεϊδιυτοου -- ΗΙοσ, αδὶπὶ ὰΚ ογὶ, Μ. -- ὅτ. ονοι, 1ά. ὅϑυσ. ἴῃ τοχῖα, 

ἴῃ τηᾶγρ. αἠά4. |κ59. ἃζ -- τὰ. ΕβοἋ τυδροΐ -- υπερ ἐμου; Μ. ἔφρηι ἔκωον -- ἐπεγρυβ 

-- ὅυ7Ὶ. ἐξ Ηΐθγοῃ., ΟΥ. τὴν εαυτῶων ταξιν, Μ. - Α. τὴ εαὐτῶν πραξεὶ -- υἴογαὰς ςοὐ. 

Ξ- Μ. οι. ἴῃ ἔμ. ηδυνθη αὐτῷ ἄρτος εἰς νεωτέρους; 46 5ᾺὉ ἀδίοτῖϑοο Ππαθθηϊοσ ἴῃ 

ΟΟΙΡ., ϑὅγγο--ποχ, οἵ Ηϊογοη. --- ὃ δυῷ αἰ] υβηπ6 Τσοαϊοὶδ ἀθοϑῖ ἃ σοίοιϊβ -- τὸ, πτοοΥ 

ΔΝ -- Ῥὰ ΤῊ ἈΚΠΕΟΤΗ -- ΟΥΓ. οἵ ΤΙ. πρὸ ὡρᾶς; Μ. πᾶτε τροῦ ὑὠπὶ -- ρΡοβῖ ποθ᾽ 

Μ. -- Α. δάά. ὃς -- τὰ. τοοῖῖι5 δα ΘΎΚΝ --- ἴ τὸς ἰζοηὶ δὰπ ρότε (βἰο) δυαὶ ποξοω 

-- " αἴογαᾳιο. ςοά. ἰηϊῖο οτὰ. ἀπὸ ψεχαδὼων ὀρεὼν υγραινονται, οἵ πᾷδς ἀϑζοεῖβοο 
ποίδηταΓ ἴῃ ὅυτγο--Ποχ., (ΟΡ. οἵ Ηϊογοῃ. -- το, πηρὰ (510) τ- παρὰ -- πογπετρᾶ. οΧχ ἢ. το.» 

ςοἄ. χχῖν πεπρὰ --- " ᾿ἰῖ, Ὁ ἰὰ δυτῶρπ ΒΌΡΘΙ Υ6Γ5. ἃ ΡΓ. Τ]Δη -- τεσεκῖβε, ὅτ. οἵ 

Ηίογοη. -- Οὕ. βίης αὐτου; Μ. ΟΥ̓ΤΚΟῪ ΡΓῸ οὙλαποῦ, ἰαχῖα 7 αὐέαηε -- το, πέπεισται (5ἰς) 

-- δ το, δύῆετο Ἅλε -- Μ. ὅγι. οἵ Οἵ.» Α. οἵ; ὃὲ -- τὸ. δγωΐ Ἂ68 τα ἰδ τος {(ρ. δ) δῃ 
πουλλὰ, ὃς Τύ Τά ΛΕ. 

ἴου. ΧΧΙΠ, τό - ΧΧΙΝ, 12. 
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ΠΕΎΠποΟλιο ἈΝ ΝΕΎΗΪ ΚΛΛΙΝΕ “πλΛΟΟΥ ἃ ΤΕΨΎΧΗ Ἅε ΠΗΚΟΥΎΪ ὑΡ. πα: 
ι. διᾶραι ἔλᾶ τε. ΠΡΟΟ Δὲ ΕἾ βε ΟὟ Ἀπεοηδλαπΐνε πη δῖ 

εΕὙῦοοπ τὰἂρ᾽ οἴχαν πκᾶρ᾽ ΔΎΩ ἈΝΠΟΎΕΙΛΛΕ᾽ ΠΕΎΟΟΟΥΝ Ἅλε ἂν 
πε ΠΤΕΘΙΗ Ν ΤΙΚΔΙΟΟΥΝΗ, ΟΥ̓ΔῈ ἈΠΟΎΒΩΚ ὃοὴ᾽ πεολλᾶλλλλοος- 

π «0ε. εδεεῖλλε Ἅε᾿ ἐνερ ΒΗΎε εδοπᾶρδ ΙΔ ΟὟ ἈΠ ΛΟΟῪ ἐπκᾶκε' 
18 ΤΕΎΛΛΕΡΙΟ᾽ ΟΡΟΥΟΡῚῪ οἴχλε πκᾶρ" ἐρὲ ΝΕΎΘΗΝ λε οὐῶνρ, 
ι9 ΕβΒΟᾺ ΕὙΩΟΎΩΟΥ οἴχας πκᾶ᾽ δύύτωρπ λε γὰρ πτεόλω 
99 ΝΟρΡΨ δᾶ ΝΟΟ. εἴλδ᾽ ΔΎΡΠΑλεεΥε Ἀπεοποβε ἀπεῦπε Ἅε 

θεὲ ΠΟΎΝΙΟΕ πε τε Εγετώωβε πδο ἢ ΝΠ ΝΕΝῪ δ οὰ Δ Ὺ Εἐρε ρεο- 
1. ΧΙΝΟΌΝΟ ἍΔΕ Νιλλ' Ττἄκο᾽ ΘΕ ΝΟΎςΟε᾽ ΕἸ ΟΟΥ. ἍἌΠΕΩΡ πετπᾶ- 

ΠΟΎΟ γὰρ πουδόρην" δΎῶ Ἄπεονδ᾽ ἌΠΕΤΕ ΨΛΝῊ 00 ἴΔλΕ᾿ 
9. δ πεοιδσων Ὑ τὰἂρ᾽ δ τᾶκε φενσώβ. εε τον Ν᾽ πὰ τ ι- 
3. τᾶ νοεῖν πεν εὐδηλοχλκ ΠΡ ρευλλεενε ελο ἀὰ- 
"4. δᾶ ᾿νπᾶρε οὴχ πώωπε. ἃ πεαχίοε τὰρ τἄᾶκε ρᾶδ᾽ δ|ρσβ 

Δε᾽ Ἶθε ΠΟΎΛΛΟΔΟΧΗ Νὴ ΟὙΚδΎΛΑδ᾽ ἢ πθεὲ ποΎρϑλο εδο δε 
5 ἈΔΎΔΔΟ᾽ ΟΝ ΤΕ σβροΟΟΎε. ἝἴἝωωπε λον πΚ πε χω νκ.- “Ρ. 3 

15 πευπολῖς -- Μ,, Ηδγοῃ. εἴ 501. - Οσγ. πόλεως -- τὸ. ἀκλαῖη ἀκάλοου τε ἰδίων, Μ, 
ΟΠΊ, -- Ἅε -- ϑυγ. εἵ ὅτγ., Μ. οπῖ. -- αἰΐθσιιπ) τὶ τοῦ ππκουϊ ΒΌΡΟΙ γ6Γ5. ἃ βεουηάα τηδη 
- το. -:Μ, εἴ ὅυζγ. οὔ. οὐ --τὸ. δυοοπ τδρ΄, σαῖθγὶ ΟΠ1. τδρ᾽ --  ΡΠῈῸΒ ἴῃ ΠΕΎΘΟΟΥΝ 

(ΟἽ. ΧΧΙΥ ΒΌΡΟΓ ΨΕΓ5. ἃ ΡΓ. ΠΊΔΠΙΕ -- πεολκδάλδλοοςε -- ΗΊΟΓ, 1: 56,115 οἷτι5, Μ. ὅυζ. 

Α. εἰ (., ατ. ἀτράπους αὐτῶν --- ἢ το, ἐπεγϑβηνε -- Μ, ὅγγ. Ηϊογοῦ. οἵ ΟΥ, -- ρᾷ ἴῃ 

εδοπδρδῖλ ον ΒΌΡΟΙΓ ὙΕ6Γ5. ἃ ΠΊΔΗΙ. ΓΘΟΘΏΤΟΙΪ ; τὸ. εὐπδρδιλ οΥυ -- αἴογαιο οοά. 

οἴ. ἴῃ ἤἥη. χάνι νυχτος εστᾶι ὡς χλεπτης; Π6Ο ΠΟῊ ἱπίθσζοβ νυ. 15--17) εἴ ᾿π|τὰπὰ τ: 

ελαάφρος εστιν ἐπι προζωπὸν υδατος, απ846 οπηηΐα ἴῃ ΟΟἹ]Ρ. οἵ Ηΐθγοῃ. ἀϑβίογὶβοὶβ Πο- 

ΤΔῃϊΓ; Ἰάθιη ϑυγο--Π6Χ., Ἔχοθρίο ἴα θη ὈΥΪΠΟ ΠΘΠΙΒ[ΟΠϊΟ 675. 15; ἴῃ ΔΙΆ ΙΓα Ὑ6Γ- 

βίοης ἰαΐθγα!! ςοά. το. ἱπίερτα Παρθηίαγ --- Ἢὅ το, πηυίθηπ (510) --- 8 το. - Μ. 571. οἵ 
στ. οὔ. Ἅε -- πτεδλῶ -- 501. εἴ Οτ., Μ. [1η 0]. --- “9 το, τεςίβ εἴτα (Ξ- εἰταὴ) .... πα 
πεαηοβε -- πε ῶπε, Μ. δαερδϑθογώπρ -- τ. ἀφανὴς ἐγένετο; 5ΥΓ. μΞ.5..) ΗΙθγοῃ. 

πημϑιαηι σοι ραγ 1: -- το. οτα. Ἅε, εἴ βεφαθηῖία Ἰθρὶῖ τθε πογεῖβ (510) πεΐωττε (ρ. 98} 
τώωβε λε (δε - Μ, ὅγτγ. εἵ 6γ.) πδα... ρεοηγχίη δός πα πᾶτᾶκο -- εὐροοῦ 

- Μ. στωδύ, ὅυζ. - ὅσ. ἀνιάτῳ --- “Ἢ Ἄσπεορ -- 50Γ. εἵ ὅσ. Μ. 1π ρίαγ. -- τὰρ -- 5υγ. 
.Α. εὐ (., 6τ. δε, Μ. τε -- αυῶῷ -- ὅγγ. εἵ 6γ., Μ. δε -- "'πτοορίαε -- Μ. εἵ Δ. αγυ- 

ναιον, Ηΐϊοτοη. εἴ ὅ5υζγ. - Οἵγ. γυναιον --- “ὅ πεηδώνττ, Μ. Ηϊδήοη. εἴ 50Γ. Ξ- ΟΥ̓, 81η68 
αὐτοῦ -- τδρ᾽ - Μ,, ὅγγ. - 6γ. δὲ -- δᾳᾷζτᾶκε, Μ. Ηϊογοη. εἴ ὅϑγγ. - Ο6γ. χατεστρεψεν 

-- τὸ, πσώβ' εὐετώονη πτοοΥη (- τοιγάρουν) ππεο ταλτδηρετ -- πεηώπρ -- ΗΙοτοη. 

ϑυζ. οἵ αγ. χατὰ τῆς εαὐτου ζωης, Μ. πεᾳτώπρ γοϑμγγθοίοπὶς 5ι66 ---- “ὃ τα. ες- 

ὠδιλουλει - Θϑυτγ, οἵ Οἵ., Μ. - Α. εἵ (, δα4, δ. Ἀπρτρεςλεευε., Μ. -- ΟΥ. μὴ 

ελπιζετω --- “ἢ το, ἀκπεοιΐοε (510) τδᾶρ τᾶκο ποδρ'..... ΠΟΥ ΛΕ ΟΗ (μολοχη) 

ἊΣ; δὶ πεεοεβροογε, Μ. οἵ 50υΓ. -- ΟΓ. οπῇ, αὐτου --- “δ το, εὥώωπε ἅἍλε -- 50Γ. οἵ 

σχ.,, οοά, χχιν Ξ- Μ. οἵ, Ἅλε. 

Ιου. ΧΧΙΝ, 13-2ς. 

ἘΒΑΟΜΕΝΤΑ ὐρτο- ΘΗΡΊΑ, ΝΟ], 1. ὃ 



.] 

ΧΧΥ  ἌΛ00 ΧΕ εἰχισῦλ. ἃ βδλλδᾶλ᾽ εξ ΟὙΥ̓ωΩΒ ποδΎχιίτηος., 
9 πεχᾶο)᾽ Χχε ΟὟ γὰδρ᾽ πὲ πεπροφολλῖίον ποᾶ Θ01ΤῈ ΕβΟἋ δἴτο- 
ὃ ΟἿ᾽ ΠΕῪ Τ ἄλλο ἈΠ ΤΗΡΟ ολλ πχίοε"Ό ἈἈΠΡΤΊΡΕ λᾶδῪ τγὰἂρ᾽ 

ἈΛΕΕΎΕ᾽ ΧΕ ΟὟΝ θὲ ΕΤἼΡΕ σο0ΝῈ Ρβολ᾽ Ετὲ ἈΝ δὼρδ᾽ Ἅε ΝΗῪ 
«ΕΝ πιλκ ΕΒΟᾺ δ΄ ΤΟΟΤΙ πᾶ τὰρ πε ἐρε πρῶμε νᾶζυρ. 
λἰκδϊοο᾽ ἈΠΆΚΤΟῸ ΕβθΟᾺ ἈΠΧΟΕΙΟ Η πλλ Ππετ πδ ΒΒοο π- 

δ (ΘΗρε πορίαλε. εὔχεὲε δοηρυων᾽ ποορ᾽ ΔΎ ΝΕΟΡΟΎΟΕΙΝ᾽ 
ὁ ΠΟΙΟΎ Ἅε ΟοΥᾶδβ ἀπ᾿ ϑΠεολλῖτο Εεβ0λ᾽ κἄδο Ἅλε᾽ χε πρώϑιε 
ΧΧΥΙ, α ΦΟΟΥ ΔΎΩ ΟὙΒΝΤῪ πὲ πηρε᾽ πρῶλλε. ἃ ἴωβ Ἅε ογώωβ 
9. εὔὐὔχὼ χοὸς χε εκουῶραχ “'λοὸκ ἔγΐλα. ἀ Ύω εκ ἃ βοηθεῖ 

ΕΝ ΑΛ ἍΔΗ ἘΠΕ ΤΈρε τεῦ δολα οὐ ἀν᾽ ΔΎΩ πέτερε πεοόβοιὶ ἃ- 
8. τε πτᾶκχιοχπηε Ἅε ἩΝΐλλ' ἈΠΕΤΕ ΤΣ ἀπ᾿ τε τοο- 
Φιᾶ ΤΉΡΟ Η πΤΎΔκΚΟΥΔοΚ ποᾶ Νιλλ' ποὰ πέστε τσ ἄν᾽ τε 

. τόολα ο΄ πτἄᾶκχε ὄπεκοῦᾶχε ἍΔΕ ενῖλλ ΤΈΠΝΟΗ ἍΔΕ ΠΝ1λι᾽ 

.. ΤενΝ τ ἄοεϊ ΕβΟᾺ ΝΡΗΤΚ. δΔΟΟΆΝ θϑδλδοοᾶ δ τεῦ δολι᾽ δΔο- 
ι5 περῷ ΠΚΎΤΟΟ ἍΕ ΟΝ τεηοβῶ. ἃ »,Ἰιᾶπωρχ Ἅε ΝΠ ΉΎΠε᾽ ΡΡΟΤΕ 

ΡΝ: ΦΗΤῸ ἵδλι πεο᾿ογεροᾶονε Ἅε ΔΟΛΛΟΎΟΥ Τ᾽ ἈΠπετἌρδᾶκων᾽ πᾶ- 
“ ποοτὰ ΤΉΗΟ. Ὑόολα Ἅε ἈΠεοοΡρΟΥΒΒ δὶ πιλὶ ΠΕΤΟΟΟΥΝ᾽ κ-- 
ΧΧΥ͂Π,1 Μ4.00 ΧΕ εὐνᾶδλδο τνᾶὺ. ἃ ἴωβ ἍλεονΝ οὐωρ, ΕΤΟΟΤῈ 

δια, πετημδίκοοο χὰ χἰδοὰλ (51.), Μ. δοιῖχε ἀλεθπουκ ; Πασαβαὰθ ἰθοῖῖο ἢ. .1τὰ.; 

Βίης αἴεγαιια ςοά. οὔ. καὶ θησει εἰς οὐδεν τὰ ρηματὰ μου; απ ἴαπῖαπι ϑυτο-- 
Πδχ. ποῖαϊ ἀϑίθγιβδοο, Ηΐθγοῃ. νϑσο τοϊαπιὶ νο8. 25 -- ΧΧΥ, ' Μ. οὔ. Ἅε᾽ --- ὁ προρο- 

ἴον -- προοιμιον --- ὃ τδρ᾿ -- ϑυ7γ. εἴ σσ., Μ. οὐκ -- χε ΟὙἕ 8ὲ ἔτρε οὐοπε ΒΒΟᾺ 

Ξ ὅυγ. ὀγθδοας μαῦονς εἦγ, ρτὸ Οτ, οτι ἐστι παάρελχυσις πειραταῖς -- Μ. οἵ Ηἴοτ. 
- δωρδ΄, υἱτ. δ΄ ἴῃ τάϑιγα --- ὃ κᾶδο Ἅε᾽ -- ὅυζ, εἴ Οἵ. εὰ ὃς, Μ. τὲ Δυηρ --εο ἴῃ χε ἃ 

ΓΔΠῚ ΓΘΟΘΠΓΟΙΙ ΒΌΡΓΑ ὙΘΓΒΆΠῚ -- φοοῦ - σαπρια, Μ. εθπᾶπεο ἀπ -- νεῖθὰ δυῶ...... 

πρώμε- χαὶ υτος ἀνθρώπου σχωληξ, 5015 ϑγτγο--Ποχ. μαρεῖ 580 ἃς .ἰ. --- ΧΧΥ]," Μ. 
οὔ. Ἅε --- δῶ», σϑῖου! σὰπὶ Οἵ. ἡ --  Μ, οὔλ. ἃ 41Η ἔπεέτερε 5606 δὰ πἰππῖλε ν 0 Γ5. 566. 

- λε ἀρεβῖ ἃ ὅγζ. οἵ γ᾿ -- σῶς ῥα 5. βογρῖαπι πῶς, ἀδῖῃ ουχοηἀαϊαπι 6ϑῖ -- πτοο- 

Φιδ ἴῃ σαβαγα -- Ἡ -- Μ. εἴ 501.», Οσ. οὔῇ. -- τδόλα πιλα, Μ. Ηἴογ. οἵ ὅυζ. - ὅσ. μεγιστη 
δυναμιις -- ἃ αἰτοτί5 ττοδ ΒΌΡΘΙ ΥΘΓ5. ἃ ΡΓ. ΠῚ. -- ἀηῖα τ. πιλα βουρίατα οταῖ τηρδ, εἴ 

ςαϊαπι ἀποῖα ἀεϊθίι πὶ οϑῖ ---- ἢ πεκυῦδλε, σϑῖοσὶ οὰτὰ ΟἿ. οὔ. σοὺ -- Ἅε ῥῃηβ -- Μ., 

ϑυγ. -- (τ, οὔ. -- πποη -- πνοὴ -- ἴτ ῬΓΪᾺ5 ἴῃ ππιλα ΒΌΡΟΙ Υ6Γ5. 8Ό αἰΐογα τηδπὰ -- ζοὐ. 

οὔ. νυ. 5-:11) 41 ἴῃ ϑυτγος-μοχ. οἵ Ηϊογοῃ. ἀϑἴθιϊϑοο ποίΐδηταγ --- ἢ πτεαδῦαα οἵ πτεῦ- 

οθῶ -- ὅγζ. οἵ Ηΐδγοη., Μ. -- 6γ. υἴτοαὰς ἴοσο οὗν. αὐτου -- Δα περτ - Μ. ὅγτ. Α. 

εἴ (., ὅτ. ἐστρωται -- Ηἴοτοη. γμίπογαίμς ὁ5ὶ -- τίκυτος -- τὸ κῆτος --- ἢ πεηονερ- 

οδρπε -- ϑυγοσμοχ., Ηΐογο, οἵ Μ. -- ὅταες. βίης αὐτου -- ποτ ρακωπ᾽ (510) τος “ἢ ςοά, 

οὐχ. ἃΌ ἰηϊτοι ἰδου ταυτὰ μερὴ οδου αὐτου, χαὶ ἐπὶ ἰχμαδα λογου ἀχουσομεθα 

εν αὐτῷ, απᾶ8 5018 ϑυγοτ-ποχ. ποῖαϊ ἀϑίογίϑοο -- ΧΧΥΤΙ, ἐλ Ξ- ϑυγ. εἴ ατ.) Μ.; υἱ 

ΑἸ1ὰ5, ΟΠ. -- ᾿ἰἰτοταθ πὶ ὑγῳ νοσὰπὶ οὐ Ὀγωρ, ἴῃ Ταϑαγα ἃ ΕΓ, φαλμὰ, 

Ἰοῦ, ΧΧΥ, τ τ ΧΧΎΤΙ, τι 



ΨΥ ΟΩΣΖΑ ὝῃᾳἊΑ ᾿ »ἤ ΜΠ. τυ  Σ ς κὴ ν 4 ἀν: ἐ ἘΝ ΡΤ ὦ αν 
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3 πεχᾶο᾽ οὰκ πεπρορολλίον"" χε πχοεῖο πὸ, πεν τ Δα Κρῖπε κλλλοὶ 
8 οἴηδι ΔΎ ππᾶν τωκρᾶ τῶρ πεντδοπεόο ὙΑΨΎΥΧΗ, ΧΕ 

Επττεῖ ἐρεὲ πᾶ πῖβε πρητ᾽ ἀῶ ἔἐρεὲ πεππὰ ετουᾶδβ οὐ πᾶσϑ- 
.-.Οδ ΝΠΝῈ ΝδΟΠΟΤΟΥ χε ποβε' ΟΥΔΕ ΝΕ ΤΑΨΎΧΗ ΔΛΕΆΕΤ ἃ 

Ύ πρεΝΧΙΝσΟΝΟο. πηνεοωπε ΕἸρᾶχοοο᾽ χε ΝΉΕΤΝ ρενδλικᾶ- 

τοο᾽ καπείσλλου" πηδοεῖ τὰρ ΝΎΔΑΝ Τ ΒΔΆΡΗΤ᾽ εἴκῶ Ἅλε π- 
δτηΐ εὐ ΚαϊΟΟΥ ΝΗ πνᾶρε εβο Δ᾽ ΤΓΟΟΟΥΝ τὰρ ἀπ᾿ Ξ“νλλοὶ 

τ εδΐρρωωβ ἔαλεῦςθε. “λον Ἅε᾽ ἔἐρε νᾶχαχε ῥὶ Θε᾽ Ἀπ ορΡ 

ππδοεβηο ΔΎ ΝΕΤ ΤΩΟΥΝ λε εἐχὼΐϊ πθὲ ππὴητῶᾶκο᾽ ππαπᾶρᾶ- 

8 ἴολλοο. δἄω τᾶρ᾽ ΤῈ ὙΘΕΛΠπιΟ ἀπάσοεβηο' χὲ οκὼ πρτηδ, 
9 εὔἰνᾶφτε ἐπχοεῖο Ἢ νδουχδὶ ΗΕ εὐνδοώτλι Εἐπεοοοπο' 
ω ἢ ερῶδοη ΟὙΔΗΔΥΕ εἴ ἔχ Ὁ 0 ΜῊ ΟΥὙΝΤΟ πᾶρρηοΐϊᾶ ΒΑΔ Ὺ 

ἌΛΠΕΟ ΣΑΤΟ Εβ0᾽ Η εἡὔδηώω ερρδὶ ΟὙΒΗΘ αν δοώται ἐροο]" 
" Ἔδλλᾷ εἴσρηη τε ηδῖνδλλτν ΧῈ ΟὟ ΠΕΤῸΝ ΤΟΙχ ν1π- 

χοειο ἀῶ ΠΝ ΓΧΙΟΟΔ ΔΝ ἘΝΕΤ Ν ΤΟΟΤῸ ππᾶὰντκρᾶ Τρ. 
12 ΕἸΟΦΗΗ Τ Εἰ ΤΗΡῪ Ν ΤΕῪ ΠΟΟΟΥΝ᾽ ΧῈ ΦΕΝΠΕΤΟΘΟΥΕΙ Τ᾽ ΝΕΤ ΝΗῪ 
13. ΕΝ ΠΕΤΟΘΟΟΎΕΙΤ. τὰϊ ΤῈ ΤΆΛΕΡΙΟ πρώλλε πᾶοεβηο εβολ- 

ται πχοεῖο πε ΧΠπίο Ἅε ππρεο ΧΙ ἄρ᾽ ΝΗῪ εἐρρδὶ ἔχου 
“ ΠῊΤΗ ππᾶντῶκρᾶ τωρ. εὐωπε᾽ ερῶδν πεηρε Δυδὶ εὐ- 

δ 

2 πχοεῖς - Μ. ϑυσ. Α. εἴ (., Να]ρ. μερτ. εἵ αγ. ο θεος -- πετδαπεδο -- Ηϊδτοη. 

ΘΥΓ. οἵ ὅτ. ο πιχρᾶνας, Μ. τυγϑ5 φηετδο τί ϑδτι --- " ετεΐ -- ετι -- πδηΐβε πρητ -- Μ. 

Ηΐϊοτγοη. ὅ501(. εἵ Α., Ογ. οπἹ. ἐν εμοι -- δΎΩ πεῖττδι ετούᾶδβ -- Μ. οὐππᾷ Ἅε εουδβ 

ετι, Ογ. πνευμα ὃς θεῖον τὸ πέριον μοι (50Γ. χααῶ οὗν ...), ΗἸεγ. ταπΐαπι ϑρίγίξις 
αἱνίπι -- πο δ Β.υδ. -- Μ, ὅγγ. εἵ Ηϊογ., αγ. οπι. μου --- ὁ ποβε, ὅ5υζγ. - αγ, ἄνομα, 

Μ. οδιοδαι πδηόσλοῦ -- ΕἌετα-- μελετησει--- " ροβῖ ππεοιώπε Μ. Παροΐ πηι -- 501. οἵ 
6τΓ. μη μοι ενη,) ἂς Ηϊογ. αὐϑὶΐ ἃ η16 -- «απεΐλαον (510), σθίθσὶ σὰ πὶ Ογ. ἕως ἂν ἀποθάνω 

- πηδαεῖ - Μ, ὅγσ. Α. εἴ (., μεῦγσ. εἴ ὅσ. οὐ ἀπάλλαξω μου --- ὃ πῆδρε ΕΒΟἋ ΡΓῸ ΒΓ. 
εἴ ὅτ. οὐ μὴν προώνι, ΠοΡΓ. ΠΕΠΝ Ν ΟῚ ) Μι πηδύζδρωι-- βλεῦωε ρῖὸ ἄτοπα, Μ. ϑ'λι 

τσίποσο -- ΗΙΟΓ. Ζπ] φημι “πα ---- ᾿ ροϑῖ Ἅ ε᾿ ργίι5, σποά ἀθαβῖ ἴῃ Μ., σοά. οἵ. δ Ἀδ 

-- αἴζογ. ε δρυπάαί --- ὅ τϑελπιο (510) -- ροϑβί εαἸκώ, ἴῃ ἤηθ νθγΓ5.; {[Γ65 ΠΠςτογαο ἀο]οΐαθ βαηΐ 

--  Ή ΡΓῸ ἀρὰ --οὐχδι τοῦ ἡπδηονδί ἴῃ ΓΑΒΌΓΑ ---- 5 ροβῖ εὐπδοώπταὶκ ΟΠ]. χυριος 

-- Μ. Ηἰἴοσγ. ὅυζ. εἴ Α., νεὶ ο θεος -- τ. Ὗα]ρ. εἴ ποτ. -- πὶ ρτῖαβ τοῦ ἐπει]οοπὸ ἴῃ ΓΑΒ Γα 
- Μ, οπ]. 80 ἢ ερδη 5486 ἴῃ ἤη. νεῖ5. -- οὐδιδιτε (510), ΡΙῸ οὙδηδυκη --- ἢ ΟὙΤΕ ΤῸ 

Ξ- Ηϊογοη, ὅγυζ, οἵ ὅσγ., Μ. ηδχε -- δηΐς απδοώτας Μ, τορι Ἅλη -- 

στ. δη; Μ, οῃ,. -- πσίχ -- Ηἱογοη. ὅζ01Γ. εἵ ὅτ. Μ. ἴῃ ρίαγ. -- δυῶ -- Μ., ὅγζ. -- ὅσ. οἵη. 

-- “5 πετπην ἔχη, Μ, ετῆδι ΕβΟἊ, 50Γ. -- ἀγ. επιβαλλετε, Ηἰογ. Ιοχι τε) ----- 15 χ4- 

εἴσφηητε), 

πρώκε -- ὅγΓ, εἴ ὅτ., Μ, 1η ΡΙυγ. -- πετ πῖο (510) -- Α. οργη; Μ. Ηΐοτγοη. εἵ ὅνζ, -- Οσ. 
Υ̓ΞΑ͂Ν ἣΝ Ε Ξ , ΟΣ 

“τημια -- τπτρεοκιτάεηδιο᾽ -- δυνάστων, Μ. 1η 5ίηρ. -- ροβί ἔχκώοῦ Μ. Ἰορὶτ ἐβολριτει 
τίδο πεὰν ρίπτοτεο “᾿πιπδιτοκρᾶτωρ --- “ἢ ροβῖ εωώπε᾽ σππὶ Μ. οἵ Δ. οπ,. δὲ -- πες- 

(ηρε - Μ. ὅυζ, περ, Ηΐϑοσοη. Δ. οἵ (,, ασ. οὐ υνον αὐτῶν. 

Ιοῦ. ΧΧΨΥΊΙΙ, 2-14. 



ΤΣ πε: 

λλ 

πᾶς πε ἘΠΚΟΝ ΟΟΥ ἔθωπε Ἅε οΝ᾽ εὐδηδακσολι᾽ εὐνδ τωβδ᾽ Σ 
10 ΝΕΤΌΘΟΟΠπ λε πο ΝΚΟΟΎΕ ΝΛΛΟΥ ΟΝ ΟὙΛΛΟΥ ἈΠ ΔΑΔΎ 
ιὸ. Ἅε᾽ π᾿ πνευηρᾶ. εὠώωπε᾽ εὐὐδηοεΥυρ᾽ οὰ τ᾽ ἘρΟΎ Ν᾽ θὲ 
τ ἸΟΎΚἂδ᾽ δΎ Δ ΟΒ ΤΕ ΝΟΎΒ πθὲ πουόοσλε" πὶ στὰρ τη- 

ΡΟΥ πλίκδϊος πετ νἀ χῖ το ἀΎῶ πρλλλλλλεὶ πε τ πδρχοεῖος ε- 
ι Νεσρηλλᾶ. ερεὲ πεοηΐ Ἅε᾽ νᾶρχοολο ἀῶ πὲ πουϑρᾶδλ- 
ὦ ἌΟΥΟο. ἃ πραλαδο᾽ ΝΚΟΤΚ ΠΝ ΔΟΎΌΘ ΛΕ ἀν ἃ ΛΟΚΡΟ 
ΤΩΛΛΝῪ ἔροῦ πθε ΝΟΎΛΛΟΟΥ ἃ πόσολα ἍΔΕ οἴ το] ΠΝ ΤεΎΘΗ. 

ΧχΥ.ῖ πλλὰ τᾶρ᾽ πὸ Τ᾿ (Ο00Π᾿ ΕΟΔΎΤ ΔΑΛΙΟΟ ΠΟΡΉΤΟ δΎω 
" παλὰ ἈἈΠΝΟΎΒ ξωΔΎΟΤΡΙΟ τᾶ ΕΩΔΎΤ δλλίε᾽ ππενῖπε τὰρ᾽ 
δ ἐβολρλκ πκᾶρ᾽᾿ εὐὐΔ ΎΓΘΕΥ ΠΡΟ Τ Ἅε πθὲ πῶνε. ἴδοκω 
ι Ἅε᾿ ΝΟΥΆΔΞΙΟ πκᾶκει πετρπωβ Ἅλε Μ ΤΕΈΘΙΗ ἀκλλεὶ ΔΎΡ- 

ὦ δῶβ οὴὶ πρώλλε. δοζθορὼρ Ἅε ππ ΤΟΥΕΪΗ οὴ ΝΕΎΟΝ ΤΕ δα- 
πωρ᾽ ππβερῷ ύλοου ἃ πᾶβδλ πᾶὺ ἘΝΕΤ Τ ΔΙΗΎῪ ΤΉΡΟΥ" 

Ἢ δεσώλπ Ἅε ΕεβοἋ πνΙΚκ ΝΆΛΛΛΟΟΥ ΔοΟΎΝ δ᾽ ΕΒΟᾺ ΝΠ πΤεΟ- 

19 6011 ΕἘΠΟΎΟΕΙΝ. πτᾶνγρε λε ετεηουφιὰ τῶν ἄώ Ἅε᾽ πε 

1. Ἑπκοποοῦ, σοζοτῖ -- ΟΥ, βῖπο αὐτῶν -- Ἅε οπ᾽ -- ὅυγ. οἵ ΟΥ. ὃς χαι, Μ. ουορ ---- 'ὅ πδο" 
Ξ- Μ., Ηϊδγοη. εἴ ὅυζγ. Ξ- ὅσ, πέριοντες αὐτου (Α. αὐτῶν) -- πκοογε᾽ ἃδεϑῖ ἃ ςϑῖδσὶβ 
-- αἰτλάδυ -- οὐδεις, Μειιρῃ. οδι --- ᾽δ βἰβδίαπῖαγ γατίαθ Ἰθοϊίοπθϑ δὲχ ἢ. 16.», Ρ. βαξξ 

- τὰ. εὔωπε Ἅε -- ἃΙῖογ. ε ἴῃ εἰ δηισενρ᾽ σοά, ΧΧΙν ἃ ΓΟΟΘΠΙΟΙΙ τηᾶπὶ ᾿ηϑοσίατγα -- δ υ, 

ὅσ. -- Οἵ. δε, Μ. οπι. --το. πεηοῖτε..... πουῦακε --- ἰἴ τα, -- Μ. ὅν. εἵ ὅσ. οὔ. τὰρ 
- δτῶ, Μ. εἴ ὅγυτζ. - αγ. ὃὲε -- τὸ. τῖρακαλε --- ἢ το. πὰρ 9ὲ πρειχοολεο τ ὡςπὲρ σητες 

- τὸ. πουφδλουο ---- ᾿ὃ ροβῖ πράλααδο᾽ Μ. Πα}. Ἅε -- τὰ. πε) εδουϑάκεςι -- αἴογαὰς ςοά. 

ἴῃ πῃ. οὔλ, οφθαλμους αὐτου διηνοιξε καὶ οὐχ ἐστι: Ηἴογοη. εἵ ϑυσο--ῆθχ. δὰ ἰθραπὶ 
ΒῸΡ ἀβίθυβοο -- ὅὅ τὸ, διυσώοις, Μ. εἵ ὅ0Γγ. - Οσ. γνοφος -- υἴογα 8 ςοά. οὔ. Ρο- 

ΒΙΓΘΠΊΟΒ ΥΥ. 21-23, 4] ἴῃ ϑυτο-ΠθΧ., ΘΧοθρί5. Αἰῖθσο ΘΠ το πϊο ν. 22 εἴ ῥυΐπιο 

ν. 23, ποίδηταγ ἀβίογίβοο, ἴῃ Ηϊθγοη, ταπίπῃι γν. 20--2 1.) ἴῃ (Ο]Ό. γε οπηποϑ 580 δῷ. 

-- ΧΧΥΠΙ," τὰ. χεπίλκδ......, (Ρ. Ρααε ) εὔωπε ξωδυτδαιῖου -- δῷ -- Μ,, ὅγγ.- τ. ὃς 

--το. εὐδΎοΥ Οὐ ΡΟ, ἀκααδ, ἰἴἴὰ ἀδβίηϊς Πᾶος Ἰοοῖῖο οοά. τα. --- ὃ ἀπίς τὰρ᾽ Μ. οἵ ϑγυζ. 
-- (σ, 8}. μεν -- εὐδΎετ - λάτομειται, Μ. ἀτερρῶβ --- ὃ Ἅε᾽, Μ. τδρ, ὅϑγζι. Ξ- ὅσ. 
ο1. -- Ἄδξιο -- τάξις -- ροβῖ ἀχπκᾶκε ςοά. οὔ]. καὶ πᾶν πέρας αὐτὸς εξαχριβαζε- 

ται" λιθὸος σχοτια καὶ σχια θανάτου, "ὁ διακοπὴ χειμάρρου ἀπὸ χονιᾶς αυδὲ Ηΐοτ. 

εἴ ϑγγο--ῃοχ. ἰοσαμπῖ 58 ἀϑίοσίβοο ---- ὁ Δ εἰ -- ϑυγ. οἵ ὅτσ., Μ,. οῃι. -- ἵὕὑπτεϑὶν -- ὅυσ. οἵ 
ατ. οὗον (Α. οδους), Μ. ππιρώκι -- δυρδῶβ δὲ πρώμε -- Μ. ΑἹ Υ. 6. οἵ ὅγτ., 

ατ. ἡσθενησαν, εκ βροτων εσαλευθησαν, Ηἰδίοη. ἐσαλευθησαν 500 δῷ -- ςοὰ. οὁπι. 

νυ. 5-ὃ, οἵ ἰπἰτίαπι ὁ: εν ἀχροτομῳ εξετεινε χεῖρα αὐτου, αυὰς ϑγγο-δοχ., Υ. 5 

δχοορῖο, Ηϊογοη. νοῦο οπιηΐα, πὰ σα ἰηΐορτο ν. 05) παθθηΐ 5Ὲ ἀϑίουῖθοο τος ὃ Ἅε 
-- ϑυγ. εἴ ατ.,) Μ, οἴῃ. -- ὃ πεύοπτε -- Μ., ὅϑγΓ. Ξ- ΟΥ. εχ ριζωὼν --- ᾽ ροβῖ Δαπωρ᾽ 

οι. ὃς -- ππϑερώ -- δινας, Μ. πτολι -- ἀκακοοῦ, οοῖοιϊ -- τ. ποταμῶν, ἰὰ, ν. 566. 

-- ροβῖ παβδ᾽ὶᾺ ουηι Μ. οαι. ὃς --- ᾿" ροβῖ Δαηογών ςοά, οἱ. ὃς ---- Σ ἐτειοωφιὰ (εἰς), 

ἴά. γ᾿. 20, οοἰοτὶ Ξ- ΟΥ. οὔ, αὐτου. 

Ιοῦ. ΧΧΥῚΙ, τς -- ΧΧΥΗ͂Ι, 12. 



“ἀμ μρΑὶ πο νφλα ἀ ΝΣ ὑς μεσ χουν στ υνοο, 

πῇ 

ι πλλᾶ πτεοβῶ ,“1᾿ ρώϑλε ΟΟΟΥΝ ΠΝ ΤΕΟΘΙΗ" ἀῶ ἘΝΕΎΘΕ Εροο 
Ὁ Ο΄ὴ᾽ πρώῶλλε. ἄωῳ δλε᾽ πε πλλᾶ ΠΤ ΤΆΛΝ ΤΡΆΆΠΡΗ Τ᾽ ΠΥ ΔΎΡΕ Ἅλε' 
δ ετουφιᾶὰ τῶν" ΟΡῊΠπ ἔρώλλε πῖλλ' ἀπο α ΕἘΠΕΟΕΟΟΥ. 

99 πχοεῖο πεν τ δ τᾶρο ἐρᾶ τὸ πτεορίη κἄλο᾽ ἩἸ ΤΌΟ πετ- 
9. ΘΟΟΥΝ ΝΎΕΟΛΑΝ Ἡρλλλλᾶο. ΠΡΉΟΟΩ τὰδρ ΠΕΤ Ν᾿ ΔῪ ἐπκᾶρ, ΤΉΡΟ᾽ 
85. ΕἸΟΟΟΥΝ᾽ ΠΝΕΤΟΑ πκᾶρ, ΤΉΡΟΥ πτΤδο τ δλλίοου πῶωΐϊ πη- 
6. ΤΗΥ ἈΠ ΤΉΠΕ᾽ πΆΛΟΟΥ ΝΠ ἨΤΕΡΕΟ τ ΔΆΛΙΟΟΥ οινδΐὶ ΔΝ ΔΎ 
ἢ ἘΡΟΟῪ δΔοοποῦ δοοΒ ΤΩ ΤΟΥ δε Δα ρε το τοῦ δαχοοο 

Ἅε ψἴπρωϑλλε χῈ ΕἸΟΦΗΗ Τ εἰ ΤΑΛΝ Ὺ ρεο λλ  ΘΕ ΝΟΥ ΤΕ πε τ οοφ δ᾽ 
Χχχ, 1 ἔποᾶρωκ Ἅε Εβ0Ἃ ἈἈΠΠΕΘΟΟῪ τὲ τεοβῶῷῦ. ετεῖ λε᾽ δ΄ 
3 ἴωβ᾽ οὙᾶρϑλεοα πεχδο οαλ πεπρορολλίον" χε πιὰ πεν πᾶ- 
κᾶδ Ὁ κἂ τὰ πεβᾶ τε πορπ᾽ ΠΝΕΦΟΟῪ ἐρὲ ΠΝΟΥΤΕ ρᾶρερ, ἐροΐ᾽ 

3 Επερε πεοιοβο “κουϑ᾽ οἄ χωΐ ππερΟΟΥ εἴλλοοςϑε δᾶι πειοῦΎο- 
. εἶν φρὴν πκᾶκε'. ἈΝΈΦΟΟΥ Εἰ ΤΑΛΤ λ οἱ πδϑίοονε. Π ΝΕΘΟΟΥ Ερε 
5 πχοεῖο δλιπωῦΐνε ἅπδηϊ ἘΠΝΕΦΟΟῪ εἴος ελλὰ ΤΕ" ἐρὲ πἄζϑθηρε 

15 χγῶ, Μ. εἴ ὅγτζ. -- ὅγ. ουὃς -- ςοά. οπι. νν. 14-,9»| 401 ἴπ ϑυτγο-Ποχ. εἴ Ηϊδγοη. 

Ἰεραπίαγ 58 δ -- "ὁ δὼ Ἅε᾽ ἀβ4ὰς ἴῃ Άη., Μ. οἵ ὅγγ. - ὅτ. ογάϊηβ ἰηνθιβο: ἡ δὲ 
σοφια ποθεν ευρεθη ; ποιὸς δε τοπος ἐστι τῆς συνέσεως; -- Ὁ ἴῃ ΠΎΔΎΦΕ ΒΌΡΕΓ νΟΓ5. 

ἃ ῬΙΠηα ΠηΔΠῚ --- “Γ ςοά. ἴῃ ἤη. οπΊ. χαι ἀπὸ πετείνων του ουρᾶάνου εχρυβη. “ἡ 
απωλειχ χαὶ ο θανατος εἰπαᾶν, 486 (Ο]Ρ. εἴ ϑυγο--εχ. ποίδηϊ αϑβίθσιβοο, Ηίθγοη. 

ααΐθτη 50 ἋΚ Παβρεῖ ᾿ἰηΐεσγοβ ψϑγβϑίσ]οβ 20--22 ; 864 οἴγ. ΕἸ6]4, ορ. οἶϊ., 44 ἢ. 1. 

- 55 ροβῖ ἀποώτᾷαςκ σὰπὶ Μ. Α. εἴ (. οἱ. ὃε --- 35) πχοεῖο -- Μ. ϑυγ. Ηίεγοη. Α. εἵ Ὁ., 
ψυϊρ. μεῦγ. οἵ ΟἿ. ο θεος -- καλωο ρῥῖὸ εν; Μ. οπῇ. -- ροβῖ ἵππος ςοά, οπι. δὲ (Α. γαρ) 
- ππτεολητρακηδο᾽, ΤσαίοΓ -- (Γ. τὸν τόπον αυτής --- “ἔ επκᾶρ᾽ ΤΗρΡΟ, ΚΓ. - τ. τὴν 

ὑπ᾽ ουρᾶνον πᾶσαν, Μ. ἔπη τηροὺ ετοᾶπεοητ πτῷε -- ὅὅ πὶ ππτηῦ -- Ηἰδγ. ὅυΓ. 

εἴ στ. ἀνέμων σταθμον, Μ. πιιῶὶ ἴτε πίθαληι τ ἁαττ ΤΉπε᾽ πακλΟΟῪ -- ΗἸΟΓ. ὅ0Χ. εἴ 

στ. υδατος (Α. και υδατων) μετρα, Μ. πεκκ πιθοῦ πῖτε πιλχώοῦυ --- "δ ςοά. οΠ1. 

ἴῃ ἔπ. χαι οὗον εν τιναγμαᾶτι φωνας. “7 τοτὲ ειδεν αὐτὴν χαὶι ἐξηγήσατο αὐτήν, 

Μ. 1ἴ6πῈ Οπι, ροϑίγοπα ψοῦθα ν. 26: ϑύγο- οχ. οπιηΐα ποῖδί ἀϑβίογίβοο, Ηΐθγοῃ. 50 δζ 

σοΟΙΙΡΓΟ ΘΠ οἴδτη το]! 8 ν6Γ5. 27 “ δι οΒπτώτου λε᾿ δηρετρωτοῦ, Μ. ετδοςοεβ- 
τῶτο δε δηϑϑετωτο -- ΠΘΡΓ., 50ζ. -- στ. ἐτοιμαάσας εζιχνιᾶσεν --- "8 ποδρωκ -- Μ., 
ΡΙῸ τὸ ἀπεχεσθαι -- πεϑθοοῦ -- Μ., ΗἴεΓ. εἴ ὅγζ. -- Οἵ. ἴῃ ρίυγ. ---- ΧΧΙΧ, ' ετεῖ -- ετι 

- λε᾽ - ϑ5υΓ. εἴ ὅτ,, Μ, οπ,. --- ἦ πετηδκάδτ -- ὅγγ. εἴ ὅσ. με θειη, Μ, περηδωτξ 

πΗὶ -- κᾶτᾶ..... ππεροοῦ, Ηίδθγοη. εἴ ὅ'υγ. - ΟΣ. κατὰ μήνα εμπροσῆῇεν ἡμέρων ὧν 

(Α. μηνα κατ. μην. Ὥμερων τῶν εμπρ. μ.- ων), Μ. Τρ διικεεβη τ ἈἸΘΡΗΤ πῦορπ 

τπεδοοῦ --- ἢ Μ. [πο ΠαΡ. φοτδι, 50Γ. - ΟΓ. ὡς οτε -- οδχωΐ, Μ. Ηΐογ. οἵ ὅγγ. -- Οτ. 
ὑπερ χεφαλης μου -- ππεροου, οἵ δὶς ἀοίηςερβ, ργο Μ. οοτδῃ -- οτε --- ὁ εἴταστακ 
- επιῤριθων, Μ, πδιογεοϑώπ -- πδρίἴοοτζε -- Μ,, Ηἴογ. οἵ ΘΎΓ. - στ, οὔ. μου -- πχοεῖο 
- Μ. ὅγγ, Δ. οἵ Ο,, συϊρ. μοῦτ. οἵ ατσ, ο θεος --- ὅ εἴοτυ ὑγὸ ἡμὴν υλωδὴης -- ροβί ἔρε 
οπη, ὃς -- πδέθηρε -- Μ, Ηΐογ, Ψαυ]ρ. Ποδτ. οἵ 50Γ.,) ΟἿ. οπι. μου. 

Ιοῦρ, ΧΧΎΊΙΠΙ, 13 - ΧΧΙΧ, ς. 



υ ἈΠᾶκΚω ες ΠΝΕΦΟΟΥ ρὲ πᾶρίοοΟΥε᾽ οὰ ΤῈ ποδειῖρε ἀ Ὑῶ ἔρε Ἷ 

τ ἃ ΤΟΟΎΕ᾽ οὧκ Ἀπερωτε πΝΈΘΟΟΥ εὐδίεϊ Εβ80λ᾽ εἴωορπ Ν᾿ 
5. τ ἀπολο ἐνευκῷ ἈΠπᾶτοδο οὴ᾽ πεπλᾶ τᾶ. Ὅτε πρερωΐρε 
" ἩΔῪ Ἐροὶ ΝΟΕΡΟΠΟΥ ΠἨΕῈ ΠΟΔΟ ἍΔΕ 'ἕΤΗΡΟῪ ἄρερὰ ΤΟΥ ΠΤΕ 

ι᾽ πχώῶρε ΚὰᾶρωονΎ εὐ δᾶ χε’ ποεκᾶ ΠΕΥΤΉΗΒε οἷρη ρωοῦ. πΕτ- 
: οΤᾺλ λε ΔΎ δ καρίζε λο ερῶᾶν ΟὙΒδλ᾽ Ἅε ἩΔῪ ἔροὶ 
9 Οδορᾶκτο ΕβοᾺ. δίΤΟΥΧΟ τὰἂρ᾽ ἌἌΠΡΗΚΕ ΕΤΟΙΧ ππρεοχῖχ- 
5 πᾶρ' ΔΎΩ δίβοηθεῖ ἐπορῴᾶποο ΕἼΤΕ ἈΠΕ] βοηθοο ἃ ττᾶ- 
“πρὸ ΝΤΕΧΗρΡδΔ ΟΛΟῪ ἐρο. ΔΓ Ἅε ρίωωτ πτλίκδι!:ἨῬθ  ΟΥ ΝῊ" 

ἐν» ἄϊτ πρᾶπ᾿ Ἅε ρίωωτ᾽ πϑθὲ πούλίπδλοειο. “νεῖο πβᾶλ᾽ πῆπ- 
ιὸ ΒΔΕ" ΟὙΡΗΤΕ ππόλλε. δΔνΟκ πε πίωτ ππόσώθβ᾽ δίφοτϑετ 
τ ποὰ πρᾶπ᾽ ΕΝ ἸΟΟΟΥΝ 106, ἄπ διίογώωβ λε πῆνᾶχρε ππ- 
ι5 ρει σονο δίτωρπ Ἅε᾽ Ἀππτῶρπ ἐβολον πευνᾶχρε. ἃδϊὶ- 

χΟοΟ Ἅε χε Ττἄδσο. πᾶρρελλο τηδᾶρ ΟὙΝΟδ ἍΔε ποΎοει, 
᾽. πϑὲε πουωδλρ, πβπνε. δΔΎοωτΤΑι ἐροὶ ΔΎ ΤΟΤΗΥ ΔΎΚΔΡΟΩΟΟΥ 
9. Ἅε εχλὲε πᾶζῦοχνει. δΎω ἈΠΟΎΥΟΦΆΟΥ εχ πᾶυᾶχε' δΥ- 
9. ρᾶζϑε Ἅε᾽ εἴοδν χε πα λῪ πε πουκὰἂρ, εὐοβε᾽ εὐδάκ τ 

δ ρδεῖρε -- οδιρε -- δυῶ -- Μ,, ὅ0Γ. - Ου. ὃς -- ᾿ πταδποΐλιο -- Μ,, Ηἴογ, εἴ ὅυζ. -- τσ. 

ἀρ54ι6 μου -- ροβῖ ἐπευκῶ οὔ. ὃς -- πεπλδτὶδ -- Ηϊογ. ὅγζ. οἵ ὅταες, πλατειαις, 

Μ. πεοπλδτιδᾶ -- 9 ροβῖ πχωῶρε οπϊ. ὃς -- πεύτηηβε -- Μ,, Ηἴογ. εἴ ὅγτζ. -- ὅσ. 

βἷ'πθ αὐτῶν -- ρωοῦ -- Μ. Α. Ηἰἴογ. Ψαυ]ρ. μοῦτ. εἴ ὅγγ., Οσ. οὔχ. αὐτῶν --- ἰδ ςοά. Ομ. 
ἴῃ ἔπ. καὶ γλωσσα αὐτῶν τῳ λαρυγγ' αὐτῶν εχολληθη" οτι ους ἡχοὺσε χαι ἐμα- 

χάρισε με; 46 ἴῃ ϑυτο-Ποχ. ϑβίθυῖθοο ποΐδητασ, ποη δαΐθπι ἴῃ ΗοΓ. ---- ἐἢ λε -- ὅυγ. 

εἴ 6τ., Μ. οἕι., 584 δηῖβ ὥδερᾶκτο μὰ. οΥορ --- ̓᾿ στοά. οπι. ἱπῖο: εὐλογια ἀπολ- 

λυμενοῦ ἐπ᾿εμε ελθοι, ϑυγος-ποχ. εὐ Ηΐθγοη. μὰ. βὺ0 δ, -- βοβῖ ττᾶπρο οἱι. ὃς 

- 1' αἰκδιίῳοΎ πη (510) -- Μ. οηλ. αἰζογ, Ἅε -- αἰπλοειο - διπλοῖδι --- 15 αηῖδ οὐρητε 

Μ. Πα. οὐορ, πδίοι, ὅυ1. Ξ- στ. ποὺς ὃς --- ἰδ αηῖς πίωτ βουίρία μη πίω, εἴ ἃ αἰτοτγὰ 

τηαπὰ ἀο]οῖαπι οϑῖ -- ροβῖ δῖϑοτσϑετ οπι. ὃς -- Επϊοοουν τε Ἐπεϊ ΟΟΥΝ ----ὐ δὐτωρπεϑυτ. 

εἴ ὅτ. εξηρπασα (Α. 6. εξεσπασα), Μ. διιπι ἘβΟὰἋ --- εἰ - Α. Ο, εἴ ὅγΓ.») Μ. ονορ, 

Ογ. οπι. -- εβολρτ, Μ. εἴ Ηΐογοη. -- τ. ἐκ μέσου, ὅγγ. ᾿δδιγῶο 5Ὰ ΟΌΕΙΟ -- πευπᾶθεϑε 

Ξ ΘΎΕς ΒΕ αγο τῶν οδοντων αὐτῶν, Μ. πιπδαρι ΠΠΗΕΥΔΥΦΘΟΑΛΟΥ --- δ ΠᾺΡ ῥτὸ βιὼ- 

σω -- 'Ἀε αἷϊ. -- Μ., ὅγγ. - τγαδς. οἱ. -- τἴϑε πουυδχρ πβππεὶ, ΟΥ. ὅγσ. οἵ Μ. ςοπίσῃς,. 

ΟΠ ἩΔΡΡΕΧΔΟ᾽ -- σοά, οπι. νν.10-20, 4αἱ ἴῃ ϑυτο-ποχ., ΗἸογ. οἵ ςοά. 348 ἀραὰ ΕἸοϊά, 

ποῖδηϊαΓ ἀϑίογβοο -- “ἢ ᾿ηάς ἱποϊρίαητ ᾿θοῖίοπ 68 ̓ἰταγρίσαθ ἢ. τα., Ρ. δἈΘ, 5θὰ τίλε, οἵ 

ςοὐϊοῖς ΒΙΡῚ. Βοάϊοίαπας (Ηπηῖ. 5), βἀϊτ. ἃὉ Α. Ετηιδῃ, « Βυμοθδέδοκο ἀθὺ ὀδδναθ ξι ν.- 

Ρίϊδοίιοα Ἱοδονϑοίχηβ οἴς.» 500 5ῖρα Τ)., Ρᾶρ. 215, φαογασμι ποίδηταν ἰθοῖϊίοηθ5 ναγῖδρ 

-- Ὁ. πτερογοώται --τὸς Ὁ. οαλ. Ἅε -- Μ. ὅγγυ. οἵ Οὕ. -- ἢ. πευζύοκπε (510) --- ἢ ἀζπου- 

οραλοῦ -- Ἀχπουουορ,..., ἴο, ἀκπογδραλου, Ὁ. οὐδε (- Μ.) ἀπογωρ, ἔκϊ πλίυλκε, 

Μ. -- τ. πᾶοδκχι -- ἢ. ἕἔωωπε Ἅε εἰὥδηῦδχε παξαδῪ. δύρδιυε --- ἢ Ὁι οὔ. εὐοθε 

- Μ. ὅγγ. οἵ, διψωσα -- Ὁ. εθο ἃ δᾶϑη πογαλουπϑώου ἵτειϑε πᾶὶ δον. εὐδίυιυ 

(- Μ. πδυχου τ) Εβθ0Ὰ οᾶϑη ππδδε, 

Ιοῦ. ΧΧΙΝ, 6-23. 

Ὗ 
ἌΝ ιν. αν. 



᾿ ΝΡ ΑΝ  ΨΌΡΝ 
ἌΡ ἡ Ἶ ἢ " ΨΥΥΟΥ ἐν 

͵ ᾿ 

γ] 

Ὁ. ΕβΟἋ ΦΗΤῸ Ἀπρώου" ταϊ τε θὲ πηδὶ ΦΗ ΤῸ πᾶᾶχε. εἴς 
ὠᾶποωβε ΝαλλαδῪ ἩΝΕΎΠΘΟΥΤΟ. ἰἀΎω πνεοθε ΕβοἋ πόὶ ποΥ- 

Ὁ. ΟΕΙΝ ἈΠπΠᾶρο. διοωτπ ΕΤΕΎΘΙΗ, ΔΎΩ διφΆλοοου Εἰ πἄριχχκυπ᾽ 
ΔΎΩ Εἰὸ Ἶθε ΝΟΎΡΡΟ δὴ ΦΕΝΑΛΟΥΕ πἄζώλλενοο. ΘΕ ΠΘΟΙΝΕ 

Χχχ, αὶ ΕὙΡΦΗΒΕ εἰ νον τε Ν ΔΎ]. ΤΕΝΟΥ ἍΔε ἄγοωβε ποωΐ 

Θενελδύριο τοῦ ΤΈΝΟΥ ΝετΓοβὼ πᾶὶ ΟΝ ΟὙΆΛΕρΡΟΟ᾽ [πότ πᾶι 
πτἀΎοω ΟΣ ΝΠ ΝΕΎΕΙΟΤΕΪ]) πδὶ ΕἸΤΕΛΛΕΪΟΠΟῪ χὲ οεραπὰ πηπεΥ- 

δρορ᾽ πηδορ εἰ. [κὰ: τὰρ ΕὙΡ ΟὟ νᾶ! Φὴ τόοόλλ ΠΝΕΎσΙΧ᾽ 
3. "ΤΕΥΟΥΝ Τελιὰ ΔΟΤἄᾶκο εορᾶ! ΕΧΩΟῪ. δῖ ΟὙΑΝ ΤρΡεῦρο δε’ 

“πὶ οὐρεβώων πὰ ΤΟΘΗρΕ᾽ ΝΕΤ ΠΗ ΤῪ ον οὙὐλλὰ πὰ ΤἌΛΟΟΥ ποδο᾽ 
. ΟὙΤάᾶΚΟ᾽ ἈΝ ΟὙΤ διλδιπωριδ πΝΕΎΤΚῶ τε ποὰ ϑενδριλλ ΟΝ 
οὐλκᾶ εὐἰσενοεν) πᾶΐὶ ἐρεν  ΤῊΗδ᾽ ΝῈ ΝΕΎΦΡΗΎΕ εὙοη ΔΎΩ 
ΕὙΟΟΓΟΥ εὙὐρόρορ᾽ πάθον πἴλλ' πὶ ἘΝΕΥΟΥΟΘΟΎΗδ. ΠΠΝΟΎΝΕ᾽ 
πη οὰ πποό πρκο. ΔΎΤΩΟΥΝ ἐροΐ παὶ δϑεγηρεε χουνε. 

[Ὁ] 

οΟ «1ὸῦ ὧι ΘΕεΝΝ ΤῊ πἄκρίον πῶηρε πνᾶθη Τ᾿ πὶ ΝΕΤΟΗΟΘ" πᾶπρδη᾽ 

9 ΜΝ ΝΑΠΕΟΟῪ ΕἼΘ οἴχλι πκᾶρ. ΤΕΝΟῪ λε ζωοοπ᾽ ΝΔῪ 
ι᾽ο πκίθᾶρᾶ᾽ ἄγ ἄποκ πετῦοοπ ἩΔῪ πᾶ χει ΔΎΒΟΟΤ 

ἢ δῦ τα, πηρηάοβα πακονδὶ ΓΙῸ πα ΔῪ -- τα. ἢ). ΓΘΟΙ15 πΕὙ ΤΑ ΦΟΥΤ -- 4146 ἴῃ ὉΠς5) 

ἀερτοπηρία οχ ἢ)., ἀδβδαηΐ ἴῃ ςοάά, Χχιν, οἵ τὰ.» ἰςεῖ Ππαρθδηΐαγ ἴῃ Πα15 γθῖ5. ἀύαῦισα 

Ἰαΐογαῖ! : ἴῃ ϑυγο-ποχ. νοτο, Ηϊθσγοῃ. οἵ οοά. 248 ἰεσαπίαγ 580 Χί -- ἢ δὴ δεακονυε 
τδζάλεπος -- εν μονοζωνοῖς --- ΧΧΧ, 1 Ὁ, πα΄ φεπελδοζίοτοι. τεποΥ Ἅλε οεζοβώ, 

τα. οπδι Ἀδοζίοτωπ (510) τεπον πε᾿ πεττξοβω πδὶ οὴτ οὐδ πολαΐδ (510) -- 4186 πῃ πηςἶ5, 

ΤΓΔΏΒΟΓΙ ΘΙ Π115 οχ ἢ)., σοάά, Χχὶν δἵ τὰ. οἵηϊτίαῃς ; ΠαΡδηΐαγ ἴῃ 185 να Γ5. ἀγαυῖσα, 

οἵ ϑυγο-ποχ. Ἰερὶς 50} ἀβίοσίβοο -- πτδυοωςς,, ΡΓῸ εξουδενουν -- το, πδι Επτεακίοπου, 

Ὁ. πἴδιι πεικ “ΚΑΚΟΟΎ “λπείλλδι. 1θ9εΕ ΠΟΎΦΟΟΡ. τ Αλακ Δ ΠΕΟΟΟῪ --- “--ἰ , ΠΙΟΓΕΠῚ ᾿ΠΐορΡ ΤΠ 

ῬΙΠΠΌΠ Ὑ6Γ5. ΘΎΓΟ--Ποχ., ΑἸΓΘΓα ΠΊ [απ ΠῚ ΠΘΠ 1 5[1 ΟΠ] 1η1 οἰ 546 πὶ γοΓ5. ἩΙΘσοη. μαροῖ 
500 ἊΚ(, ἀοϑιηΐ ἴῃ ςοάά. Χχιν εἴ το»), ποῃ δαΐθμῃ ἴῃ ἢυΐὰ5. γοῖβ. ἀγα ῖςα, εἴ εχ Ὁ. τηὰ- 

τα 1115 ---- “ Και τᾶρ ΡΙῸ χᾶν γξ -- ΕὙΡ ΟὟ πᾶδὶι οὶ τδύλι, Μ. ερ οὐ πῆι πτκοαι, 

ΡΙῸ ΟΥ 'ισχυς.... «νὰ τι μοι; --ο τα, πδιὶ ἐρπη τσ, Ὁ, πέτερε ρεπδριλι -- τὸ. πεὺς- 

ϑβρην (516) εὐη εὐοώςς εὐρόρώρ, ἢ. πεύϑρε. πδίλταλοο (ἄτιμοι) τοδὶ χ»πεθοοῦ. 

ΕὙΡΟΖΔΕ --ΙἸο, δὶ ἘπεΥΟΎοσόγεσ. πρππουπε, ἢ), πετεωυδ ὙΟδόγεσ, ΠΡΕΜΠΟΎΠΕ πῖτοθε. 

δ πδώδι πρεβώωπ -- πουπε᾽ οΟα, ΧΧΙΝ 1Π ΓΑΒΌΓΑ --- ὅ Ὁ, εορδι ἔχωι, ρῖὸ ἔροΐ 

"τὸ, ϑπρεοπἴονγε --- “ Ὁ, πεέτερε πεωυκωΐδ, τὸ. δὶ ἐφ πΚοᾺ -- ἢ, πε πεΎπΗβΒ (510) 

-- Ὁ. εγώ Εβο. ὁπ ρει... (Ξ ἀνὰ μεσον εὐηχων βοησονται), Πίδοθ γουθὶβ, ας 
αὐϑαπί ἃ ςοἀά. χχιν εἴ το, οἱ ϑυγο--Ποχ. οὰπλ Ἠ!θγοη. 5110 ἀδίοιίδοο παρϑηΐ, ἀοϑίηϊζ ροτὶ- 
ζΟΡ6 ςοά, Ὁ). -- τὸ, (Ρ. σΔη Ρ[5, 56} ΤΕ) οὰ φε ΤΗδ πδυρίον - ὐπὸ φρυγᾶνα ἀγρια 
--΄ απ πετοηι" πᾶπρδι᾽ -- ΒΓ, οἵ ΟΥ. χαι ἀτίμων, ονομα, Μ. πᾶ πιρᾶτ ἐτῶν 
πιῶ, ΠΗ πεοον ἔτ (510) οἴχακ, ΡΙῸ χαν χλεὸς ἐσβεσμενον απὸ --- 9 τὰ, ΔΕ ΒΌΡΟΓ 

γΟΙΘΌ ΠῚ Δ δἰΐογα τη ηῈ ---- 15 το, ΔΎΒΟΤ τ λε -- Μ, ὅυζ. οἵ Οἵ.» Α. οἱ. ὃὲε. 

Ιοῦ, ΧΧΙΧ, 24 -- ΧΧΧ, το. 

πᾶὶ ἐρενκολ᾽ βπετρὰ ΝῈ ΠΕ ἵἥπᾶδὶ ετοοπ᾽ οδ΄ 



ΨῈ] : 9. ΠΆΛΟΥ ΠΕῪ ΝΔΟΎΟΟΟΟ Τ᾽ 'ΠΗῚ τὰρ ϑπρώλλε πὲ πκᾶρ. ροῬἄλιοϊ 

Λ8 

ΕἘΔΎΟΥΕ᾽ ἀλλο ἈΠΟΎΤΓΟΟ Ἅε᾽ ἐνεχπᾶσοε ἘΡΟΎΝ αὶ πᾶρο᾽. 
᾿ς δΔοοΎων᾽ λε᾽ περνᾶ δῪ πκᾶσοτε δοβλλοκοτ δοκᾶδ τ᾽, 
"“" τὰρ᾽ ΚΑΡΗΥ ΝΎΔΟΤΟΔΗ δΔοκωνο καλοὶ ΟΝ ΝεΟ φοῦ Τε" Δα εῖρε 
ι πᾶὶϊ πθὲ ετεηοΎᾶρο, τοωῦλα ΟΝ ρενοῖοε. ἃ πδλλοκρὸ Ἅε 
ΚΟΤΟΥ ἐροΐ ἃ τἄρελπιο ρϑυλ᾽ Ἶθὲ ΠΟῪ ΤΗΥ ΔΎΩ πδουχδὶ 

1 πθὲ πουκλοολε. τΓώοοπ᾽ Ἅε οὴ δφέεγδοοῦ πρίοε" ἃ πᾶκεεο 
5 Ἅε δώδ᾽ πε Ν᾽ ΔΎΩ ἃ πδΆΛΟΥ Τ᾽ ΒΩΔ ΕβοᾺ. ὃὋὴ ΟὙΝοΟῦ 
. πόσολι δηδλλδοτε ΝΎ ΔΟΤΟΔΗ ΔΎΚΔΔΤ Ἅε᾽ πθε ποΟΎΘλλε" 
Ὁ ἘΡΕ ὙΔΆΛΕΡΙΟ ΘΝ ΟὙΚδΔρ᾽ ἈΛῸῚ ΟὙΚρΆλεο. δίχιυκᾶκ ερρᾶϊ ἔἐροκ 
1. ἈἈΠπεκο τ κ ἐροΐ ΔΎδΔρερὰ ΤΟΥ ΔΎΝΔΎΥ ἔροῖ ἄκεῖ ἔχωΐ ὃὴ 
9 ΟὙΛΑΝ ΔΎ Ν᾽ ΔΚΑΛΑΔΟΤΙΓΟῪ λλλλοὶ ΟΝ ΟὙΟΙΧ εὐΧΟΟρΡ ἄκκω 
88. ἍΛΑΛΟΙΪ ΦΝὴ φεν ρίοε' ΚΝ ΟΧ Τ᾽ ΕΒΟᾺ ἈΠοΥχαϊ. «ΤΓΟΟΟΎῪΝ τὰἂρ᾽ χε 

τδρ᾽᾿ ἔἐνὲ νπν,͵αϊδιλσολλ εν ἈΠΔΛΛΟῪ πὶ Ἢ ἔσεπὸ ΚΕΟΎ δ᾽ ΝῸΡ 

10 ἐδυουε -- Οτ., Μ. οὐοὸρ δύουει -- πκαλοὶ -- Μ,, ϑ'υγ. -- ΟὙ. Ομ. -- τὸ, ἀξπουτΐοο 
επετπδδόε (510) ---- 1 το. Δα νῶν τὰρ -- Μ. ὅγζ. οἵ ὅσ. -- πὶ ἴῃ Ἀπειοπδδν Γςοὐ. ΧΧχιν 
ΒΌΡΟΙ ΨγΘ6Γ5. Δ αἰΐθσα τῇδ -- ηΐς δΔολλΟΚΟῪ Μ. ΠᾶΡ. οΥὐορ -- αἴθγαὰθ ςοά. οὔ. χαὶι 

χαάλινον του προςωπου μου εξαπεστειλαν. ἢ ἐπι δεξιων βλαστου εἐπανεστησαν, 

ποδα αὐτῶν εξετειναν και ὡδοποιησαν ἐπ᾿ ἐμε" τριβους ἀπωλειας αὐτῶν "ὃ εξετρι- 

βησαν τριβοι μου, 46 5015 ϑυτγο-ῃθχ. ποῖαϊ αβίεσίβοο --- ὃ δοικδδτ᾽ τὰρ᾽ κᾶϑηΐ 
Ξ- Ηἴεγ. ὀχμῖΐ οπῖρι θῖθ, Μ. εἵ ὅγτζ. - ὅτ. εξεδυσαν γὰρ μου -- ἘτδΔο το -- Μ. ὅϑγγ. εἴ Α., 

Ηἴοτ. -- τ. οπι. μου --- ᾿δ τα, τοοῖς ἀκακοὶ ον περ οοτε - Δαηεῖρε ρτο χεχρηται ὃε (Μ.-Υ͂. 
οτλ. δε) --τα. τοοῖο ετες ουδουδ᾽ τονόουκε ---- ᾽5 Μ, ἰηϊτῖο οπι. ἃ πδακοκρα Ἅε κοτοῦ ἔροϊ 

Ξ- Α., ὅτ. οἱι. ὃε --το, τοε πουρδάϑηνυ, Μ. Ηἴδγ. εἴ ὅγζ. -- (σ᾿ ὡσπερ πνευμα --- 'δ αἴοΓ- 
48 ςοά. ᾿ηἰτίο οὔ. καὶ νυν επ᾽εμε ἐχχυθησεται ἡ ψυχὴ μου; ϑγτο-Βοχ. οἵ Ηἴδθγ. Ἰδραηῖ 
5ῈΡ ἀϑίθγιβοο -- τὸ. τωθοοπ οὴὶ περοον πρίοε ὧδ τεπον, Μ. Ηἴδογ. οἵ ϑυσ. -- ὅτ. ἐχουσι 

δε με ἡμέραι οδυνων --- "ἴ αν7ῶ, Μ. οἵ ϑγγ. -- Οἵ. δε -- τὸ, (Ρ. ἘΧδ 5εὰ ΤᾺΞ) ἐβωὰᾺ 

ΕβΟᾺ (510) --- ᾽δ ροβῖ οὐποσ'. Μ. πᾶ. λε -- υἴογαὰθ ςοά. ἴῃ ἥπθ οὔῃ. ὠςπερ τὸ πε- 
βιστομιον τοῦ χιτωνος μου περιεσχε με) οἵ Πᾶδς ἀϑίοσίθοο ποίδητυγ ἴῃ ϑυτο-ῆοχ. 

οἵ Ηΐδγοη. -- 5 τὸ, εδοίκάδτ πϑε, Μ. δκιρι Ἅε πηι ἀκῴρητ, ὅσ. ἡγησαι (Α. ἡγήηται) 

δε υε τσὰ -- ΟὟ ἴῃ ΟὙΚΡΑΛΕΟ ΤΟά. ΧΧΙΝ ΒΌΡΘΙ ΘΙΓΒΕΠῚ --- 30 λῃῖα εορδὶ υἴογαὰς ςοἄ. ς 

Μ. οηι. ὃς -- χχπεκοώτας -- χαὶ οὐχ ἄχουεις,) Μ. οΥορ, οὥτεῖι -- τὸς οὔὰ. ἀυᾶϑερα τοῦ 

ΔΎΝΔΥ ἐροὶ -- εστησᾶν ὃς χαι χατενοησαν 8.) ὅγ7γ. οἵ Ηΐδθγοῃ. πᾶθς μαδοηῖ 50 

ϑἴοσίβοο, οἵ σιπὶ Μ. εἴ Α. οἱ. ὃς --- "' τοι ἀκεὶ εφρδὶ ἔκωϊ, ϑυσ. οὐδὸν. «-" ο, 

Ηΐδγοη. ἀρ γόδϑδι5 ὃς πιο, Μ. -- ατ. ἐπεβησαν ὃς μοι -- ἀκααλοτῖτον -- ἐμαστιγωσας 
- δ᾽ ροβῖ ἀκκῶ υὑἴογηας οοά. οπι. ὃς -- τ ἴῃ ἀκποχτ τπυϊηυτιοτὶ ςδαγαςίογο ἱπβοσῖα τι 
οϑῖ ἃ αἰζεγα ππὰπα, το. ἀκπονα, Μ. - τὶ χαὶ ἀπερριψας με, ὅγτ. οὐαθ τὸ δρκαο 

50 ἀϑίοσγιβοο, 1ά4. Ηϊογοη. --- δ Μ, οὔλ. ρυΐϊὰβ τὰρ᾿ --π τοῦ τἔπριρθακε ςοὐ, χχῖν 5ΌΡΟΓ 

γ6Γ5. ἃ αἸΐογα τηλπα, τὰ. πρώσλε πιὰ, Ηϊογοῃ. οἵ ϑὅυσ. -- αὐ. παντὶ θνητῳ, Μ. παι- 

ΡΕ ΘΟ τΤΉροΟῪ --- “ἢ τὸ, ἔπε πὙδλειυδαξσόλι ἔπ παλον πᾶι, ΡΓῸ ει δυναιμὴν ξλαυ- 

τον χειρωσασθαι -- τὸ. οὔ. Ἦ, οἵ ἰορσὶτ περ}. 

Ιοῦ. ΧΧΧ, 111-24. 



ΕΥΥῚ ΤΌΣ ἐν ΓΗ ιν 
ἀν} " ΦΟΣ νας τὰ ἅν 

ὴ τ] Ὗ ΑΝ ἘΥΤΟΝ ΚΝ 
νν ᾿ . 

ὩΣ « Υ 5 : ε Υ ) Υ͂ ᾿ ἶν 

κθ 

5 πδὶ πᾶὶ. δἄποκ Ἅε δῖρίλλε᾽ ἐχὴ σὼβ πἴλα" δίδωδρολι λε τπῦτε- 
6 ρἴν Δ εὙρώλλε ΟΝ πεοᾶπᾶτκε εἴωοοπ᾽ οῷ οὴ πνᾶδ τ θο ν᾽" 

ΕἴσΦΗΗ ΤΕ ἍΔΕ ΔΎ ΤΟΩΛΑ  ἔροΐ ἘΦΡΟῪΕ ἘροοΥ πόὶ φεηφοοῦ 3.- 
8. πεθοοῦ. ἄδίδλοο.ϑε εἴδιυᾶρολλ εἐχὺν κἄᾶρωϊ δίδρε λε ἀρὰ τ᾽ 
9. Οὴ ΟὙΔΗΉε᾽ εἴθ εβοκ. δίρ οον᾿ ποερηνοο" ἀυ πῶ βηρ 
80 ΕΝΈΟ ΤΡΟΎΘΟΟ. ἃ πᾶωὰρ δλε᾽ κλλολα εὐλὰ τε" ΔΎΩ πᾶκεεο 
81 Εεβολφρᾷα πκᾶάυμᾶ. ἃ τὰἀκίθδρδ᾽ ὐῶπε πδὶ εὙὐϑηβε ἀν 
χχχι,ὺ πᾶάψδλλοο᾽ εὙρῖλλε πνᾶϊ. εἴη νὲ πν τ δίλλοοωυε οῷ πὲ ἊΝ 
ὁ φεπρεηοώβε' Η ἐπε ππτὰ ὙΔΟΎΕΡΗΤΕ ΟΈΠῊ ΕὙΚΡΟΟ  ἄδίδρε 

τ ἂρ᾽ ἐρὰ Τ᾿ ΟΝ ΟὙΩΟΙΪ κλλλε πχοεῖο ΟΟΟὟΝ᾽ ΝΎΔΑΑΝ  ΒΔΔΡΗ Τ᾽" 
Τ εὔχε ἃ ΤΔΟΎΕΡΗΤΕ ρΡῖκε ἐβολον τεῦ ριη" εὐχὲε ἃ πΑΡΗ τ᾽ 
8. ΟΥδρ. ποὰ πᾶ λ' εὔχε δΐχωρ᾽; Ἅε᾽ ελῶρον δὴ πδόι χ᾽ εἴε- 
Χο ΤΠ ΤΩΟΟΎΝ πε ΤΕ ΠΚΟΟΎΕ᾽ ΟὙΟΛΛΟΥ ΝΎΔΎΡΕΧΕ ΝΟΎΝΕ ε- 

9 πκᾶρ. εὔχε ἃ πᾶρητ᾽ ΟὙᾶροὶ ποὰ ΟὙορἕλλε᾽ ἙΟΎ ΤΟ οδϊ" 
ι. εῶχε ἄιφέλοοο οῖραλ πεορο ἕἴερε τἄοριϑλε ἐρᾶν δ᾽ πκεουδ᾽ ἢ 
" ΜΠΤΕ πἄζθηρε ΘΒ Βἴο. οὙδώΝῪ τᾶἂρ᾿ ἐλλεγευδλλᾶοῖτε Ἀλλλοο 
12 πε σε] τ εορΐλλε πουρώλλε" ΟὙΚΩΘῚ τὰᾶρ᾽ πε εὐὐϑλουρ᾽ ποᾶοδ 
13. Ν|41΄ πλλὰ ΕἸΤΤΕΟΝΗῪ ἔχώθο᾽ δύ τᾶκοοῦ χὶν ΤΕ ΝΟΎΝΕ. εὐχὲε 

ὅδ ῃ,τα, φῴβ πιαι' (510) δίδυδριλι ἍἈε τ τερεῖτι δ. νον πεα δ δ τ ΚΗ, Οοἴουι ΟΠ1. αὺυ- 
του; εἴ στ. εἴδατα δὲ --- “5 π. το. εἴζωοοπ ρὼῳ φῇ ρεΐδτδθοι -- Μ. ὅγγ. εἴ Α. κα! εἐπιχον 

εγὼ εν ἀγαθοῖς, ΟἿ. εγὼ δὲ ἐπεχων αγαθοις -- Ἀε, ςοἴθιί οὔ. οπ ἢ. τα. (Ρ. ὅλ 

56. ΤΛΗ) -- ἔϑφογε ἔροοῦ -- Μ. Ηϊογοη. ὅυσγ. εἴ ὅσ, μαλλον, ἢ. τὰ. ΟΠ.» οἵ ἰβρὶζτ ἔροὶ 

ΘΙ ΘΟΟΎ -- υἴοσαπθ ςοά, οπλ. οαπὶ Μ. ἰοΐϊπτη γεῖβ. 27) 41 5.10 αϑβίθγιϑοο μαθϑῖιγ ἴῃ 

ϑυτο--Ποχ, οἵ Ηῖοσ. -- "δ ἢ, το, δὰτε κδρωΐϊ - Μ, πτκω πρῶι δῆς, ϑυΓ. -- ἀσ. ἄνεὺ φιμου 
-- π. 16. τες5 δίδρερδιτ, εἴ σὰπΊ Μ, οπι. ἅἍλε -- 33 ἢ, το, πποερίποο -- σειρήνων -- ΔΎΩ 

Ξ Μ,, 5γτ. - ὅσ. δὲ -- ἢν το. ἔπεορούϑοο (-- στρουθων), ἰΐα ἀδδίηϊϊ παος ρϑιίςορε ςοά, τα. 
- “ Μ. οπι. δε -- δγῶ -- Μ,, ὅ5υγ. -- αζ.' δε --- δ᾽ δηῖς ὥώπε ςοά. -- Α. οπῃ. δὲ -- παὶ 

ΡΙΠῸ5 δραβί ἃ ςείετίϑβ -- δῶ, Μ. εἴ ὅγγ. -- (τσ, δὲ -- ροϑῖ πεψδλαλοο᾽ Μ. δάά. καφίωωπι 

- ΧΧΧΙῚ ςοά, οπ. ριίΐογεβ αυδίμοσ ψογϑιι8, 4] ΟἸηΠ685 ἴῃ ΒΎΓο--Ποχ. οἵ ἴῃ οςοά, 248, 
ἴη ΗΊΕΓ, ὙΟΙῸ {Γ65 [ἀπ ΠΊ ΡΓΐΟΓο5 ΠαΡοηῖαΓ 58} δ --- ὃ εἴη (81) οί, Μ, εἴ ὅγτγ. -- σσ. εἰ 

δε, Α. εἰ γξ -- πε ΞΌΡΟΓ ψοΓ5. δῷ αἰΐοσγα πηδηὰ -- ᾿Ιτογὰθ ρὲ 'π ρερεαοώβε γοβοτὶρίαα ΞΌῸΡΟΓ 

ΥΕΙ5, ἃ 560. ΠΊΔΠΕ -- Ἡ ἔπε᾽, 5ΥΓ. -- ΟΤ, εἰ δὲ χαι, Μ, τοχε --- δ τᾶρ -- ϑ0Γ. εἵ Ο6ἵ.; Μ. Ἅε 
- Ροβί ποεις οὐτὰ Α. οπΊ, ὃὲε --- ἶ ροϑβῖ εωδε ρηΐπ5 Μ, ΠΡ. Ἅε -- τες ϑιη - Μ. εἴ Α.;, 
Ηίογ. εἴ ὅγζ. - αἵγ. βἰπε αὐτου -- ροβῖ δἰΐθγι πὶ εὐϑχε ςοά, οπ. δὲ -- πλβδᾺ -- Μ, εἴ Α.»; 
Ηΐοσ, εἴ ὅγ1. - (γ. 5'πε μου -- Μ. οπῃ. Ἅε ροβί δἴκωρ᾽ ---- ὃ ππωουη ρῥΓῸ ππτοουν -- ἀρὰ; 
Μ, δποκ--πτδτάλχε....... επκδιρ᾽, ΡΙῸ ἄρριζος δὲ γενοιμὴν επι γῆς --- ὃ Ροβῖ εἰ 
Ρτΐυ5 Μ, - (, Π4Ρ. Ἅε -- εοΥὐῖττο οδὶ -- ϑυγο-Ποχ, ἤκβεςς ΕΔ}, Μ, -- στ. ανδρος ετέρου 
- Μ, οὁῃ1, δ αἰΐθσο εὐ9ε υ5ᾳι6 δὰ τκεονδ γ6Γ5, 564. --- ἰ' ροβί τδᾶρ᾽ οἵ. ὀργῆς -- οε6] 

βοιρίατα οε, οὔτ Ε ἴῃ Γαϑγα, ἃ ΤηΔηὴὉ ΓΘΟΘΠΊΙΟΥΣ ΒΠρροβι(αΠ} οϑῖ αι --- 12 χαἵτ τεα- 
ποΥπε, Μ, πελλ πεαηοῦπι, 50Γ. τ- ΟΓ, εκ ριζων. 

Ιορ. ΧΧΧ, )ς --- ΧΧΧΙ, ς-13, 

Εμλομεμτα Οορτο-ϑαμινιοά, οὶ, 11, ν] 

Ῥ- δ: 
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ἄῖτακε πρᾶπ᾽ πτᾶρλλο δ Η πᾶραιρδλ᾽ ΕὙεχῖο απ ΟὙΒΗΪ' 
" εἴν ἂρ ΟὟ τὰρ πε’ ρᾶν πχοεῖιο ϑβελᾶζε κυϑλοὶ ἕωπε ἍΔε 
5 εὐ δ ηδλιπᾶςυ! πε εἰν ἄ χε ΟὟ πᾶ Ἢ πθὲ ν᾿ πτδίυωπε 
Ἄλλο ρὰ ΘΗ. πἬδΎωπε οοΥ ἄνϑωπε ΔΕ οὴ᾽ ΟὙΘΙῊ ἣπ- 

' ΟὙωΤ. πσώβ δε ρὶδ πιλλ᾿ εὐᾶρε πᾶὺ ἈΧΠΕΙ͂Ο ΤΟΟΎ ΕΒΟᾺ 
'ιτ ἈκλΑΟ ΟΥ̓ κἀπεῖΐ 9 ΤΟΡΤΡ Δὲ ἈΠΒΔᾺ που χηρᾶ. εὠχε δίουωλι 
9 ἌἌπδοεικ ἈΔΎΔλα τ᾽ ἈΠΕ πἀπορῴᾶποο πᾶ Η εὐὐωπε' 
9. ἀΙΟΒΟΟὟ ἘΠΕ ΚΗΚΑΦΗῪ εὐἰνὰ Τἄκο᾽ πἀπεϊ τοις επε 

44πε πόώβ᾽ οἡλοΎ ἐροῖ πτᾶ πεΥΎν ΔΒ τᾶρ᾽ ϑιλολκ ρὰ περ κᾶ 
ι πηᾶριειβ᾽ εὔχε δϊωϊ ΤΟΟΥΤ Εν ΟὙορφᾶποο᾽ εἰλλεεΎε χε 
9 ΟὙΝ τ δὶ ΟὙΝΟδ᾽ πόδ ἔρεὲ τἄνπδϑβ πε πΝοΎϑε ΕβοᾺ πτὰᾶ- 

: 38. ΚΑΙΟ᾽ ΔΎΩ ἔρε πᾶσβοϊ ΟὙω Κ᾽ ἐεβολρας πᾶκελεηκερ. ἵἤερε 
4 ΘΟΤῈ τἄρ᾽ Ἄπχοειο ἄλλᾶρτε κυλλοὶ πε Ἢ εὥωπε δίκδοιτηϊ 
855 ἔβενενε ψ.1ε΄ Η διίεγῴρδᾶνε, πτερε ΟὙνοῦ ταν τ ρακλιδο᾽ 
πε πᾶϊ εὐχε δΐρδιθε χὰ πρὲ τἰπᾶ χᾶχε' Η ἐπε δϊκὰ 

8 ἔχε δὕύτδκε, Μ. ἰοχε Ἅε δικελᾳ, ὅσ, -- ὅτ. εἰ δε και εφαυλισὰ -- ἴτᾶρλι- 

ΘΑ Ὰ᾽ ἢ παριιρδλ', σϑΐογὶ ἴπνεγβο ογάϊης : θεράποντος μου ἡ θεραπαινὴς -- εγεχῖοδπ 

Ξ Ηἴοσγ. ϑυζγ. εἵ ασ., Μ. ἴῃ βἰπρ. --- ὁ ρελδζε -- εταζε -- εἰπδχε οὐ πδα, Μ. διπᾶ- 
ογόρεαι πᾶος πδῦ πρητῖ -- Ηῖϊογ. ὅ0Γ. εἴ Οτ, τινα ἀποχρίσιν ποιήσομαι; Εάϊτ, Ἀοπι. 

τινα; ἀποχρισιν..... -- ἐδ ἄξλαοο οᾶ 95 (510), 5684 ῥΥῸ ἃ ἰπ οᾶ βογιρίαγη δγαῖ πὶ, ςϊὰ5 
ΔΏΪΟΙΙΟΣ ἀποῖιβ, ᾿ἰσεὲ δναηϊάϊι8, ἰδπν ΠΟΓΠΙΤΙΓ, ἰἴἴὰ αἰ σοηΐογμηβ δϑϑοεῖ Μερῆ. τθεπ 

Θπεχι - τ οὐρῖν᾽ πογωτ᾽, Μ. εἴ ὅγυζ. -- ὅτ. εν τὴ αυτῃ χοιλίᾳ, Ηΐετοπ. δ ρον 
ἵμ νϑηΐγ --- ἰδ πχξρῖδι πιλλ᾿ εὐᾶρε πδὺ] τ-- Οἵ. χρειὰν Ἣν ποτε εἴχον, Μ. οτν. -- ἀξπεῖ- 

οΤοοΎ ΕΒΟᾺ ἀκοοῦ - Μ. ἀρβαια πκλοοῦ, Οἵ. οὐχ ἀπέτυχον, Ηΐοτοπ. πὸ πεϑανὶ 

- "1 ροβῖ εωχε οηι. δὲ -- χαπεῖτξ πακκαδὶ, Ογ. χαὶ αὐχι... μετεδωχα, Μ.- Ὁ. δἀά. εξ 

αὐτου, ϑύτο--Ποχ. σμυλο 500 ἀϑίἴογιθοο, ἰάθπῃ ΗἸογ. εἴ ςοά. 255 ἀρ ΕἸ6]4., οΡ. αἴξ.» 

δά ἢ.]. -- ςοά. πὰ σὰν Μ. οπλ. τοῖα ΠΊ γε Γ5.18, 4 αἱ ἀϑβογιθοο ποῖίδτυγ ἴῃ ϑυσοσίθθχ.; ἴῃ 

ΗΐοΓ. γεγο δἰτογατα ταηταη. Πρ δῖ. 50 τχῴ --- ᾽ϑ πὶ εωωπε᾽, Μ. τοχε Ἅε, ὅϑυζ. -- ὅσ. ει 
δε χαι -- δἴοθω τ -- ϑυγ. οἵ Οἵ. ὑπερεῖδον, Μ. διπδν τς Ὁ ροβῖ ἕυυωπε οἱ. ὃς -- τὰρ᾽ 
- Μ., ὅγγ. - Ου. ὃε -- Μ. οι. φἃ περκᾶ (αἷϊ. ἃ ἴῃ ταγα) -- ἀπὸ χουρᾶς --- "“Ὃ ογποδ 
πδοαι, Μ. Ηϊεγοη. οἵ ὅυζ. -- αὐ. πολλὴ βοηθεια --- “ὁ ἔρε ποῦρε ρῖὸ αποσταιὴ ἀρᾶ; 

Μ. ρει -- πτάκλιο -- Ηϊοσ. α ἐεθμὶο θῖθο, ἄταος. ἀπὸ τῆς χλειδὸς (Α. χλιδος), ϑυτ. 

- Μ. εἐβολῴϑεν τεοκεὰι -- δυῶ -- Μ., ὅυζ. -- Οζ. ὃς -- πακελενκερ - ἃ. Ὁ. εἴ Ηϊΐετοη., 

ϑγύ, -- Οσ, βίῃ μου; Μ. πεηκδι Ἄδηκερ --- "ὃ ςοά. ἰπ ἔῃ. οπι. ἀπὸ του λημμᾶτος αὖ- 
του οὐχ ὑποίσω “' εἰ ἑταξα χρυσιον εἰς χουν μου, εἴ ιπᾶες ἴῃ ϑγτο-δοχ. εἴ Ηἴογον. 

ποϊΐδηταν ἀβίθυῖβοο -ττ δ Ἢ ἀθοβῖ ἃ φοζοιὶβ -- ροϑῖ ἕωυωωπε οὰπι Μ, οὔ. ὃς -- ἔδεπέπε, 
ςοἴοτ ἴῃ βἰηρ. --- 5 τ δ᾽εγφραπε", ϑυγ. - ὅσαες. εἰ δε χαι εὐφράνθην, Μ. οἱι. καὶ 
“--εῶχὲ 846 ἀπδίχδχε (βοτρίαυ πηδχλχε, ἃὉ αἰΐοτα ταὰπὰ ταυϊαϊαπι εϑῖ ἰπ ππὰ- 

Ἀδχε, ἀρίη οἀϊάϊτλι5 πᾶ αδ κε) -- Μ, ἴοχε Ἅε....., Ηἴδγ, οἵ ὅυτυ. τ Οὐν οἵ. -- αἷἰτ. Ἦ 

ἔζυωπε, ὅ0Γ. -- Οἵ. εἰ δε και, Μ. τολε. 

Ιοῦ. ΧΧΧΙ, 14-2ς. 
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1. ΤΟΟΤ᾽ εἐρρᾶΐ ἐχν πειλληηθε" (ΜῊ ΠΎΥΎΠΗΔΎ δΔπ᾽ ἐπρὴ Ετρ- 
ΟὙΟΕΙΝ᾽ εὐἰρῶτπ ΔΎΩ ἔρε ποορ, δώχ' πε εὐ 0 00 τἄρ ἄπ᾽" 

ὃς ἔχε ΔΙῚ τοῦτ᾿ ἐρν ρωΐϊ ἀΙοΟΥ ΟὟ ἔἐροο ΕὙῈεεπ᾽ πεΐκεε τ᾽ 
ἐροΐ ΕὙνοῦ πηοβε' χε δϊχισος ἈΠΆΡΤῸ ΕβΒΟἋᾺ ἌΠπΠΧΟΕΙΟ ΕἸ ΧΟ- 

9. 0ε. εῶχὲε ἄιρᾶζθε εχ πρὲε πηᾶχδχε' ΔΎΩ ἃ πᾶρηΗῪ ΧΟΟΟ 

80 ΧῈ ΕὙΤΕ ἔρε πᾶλμλδ χε τι ἐπΔοδΔοΟῪ πε’ εἴωωωπε᾽ πδχε᾽ 
8. Φ΄' ΟὙΛΗΗώε᾽ εὐὐχ πάλ πεθοοῦ. εὐχε πρᾶρ, ποοπ᾽ ἃ πᾶρλα- 

ΘιΑὰ πορίλλε χοοὺ χε πἴλα πετ  νδ ἐ πᾶν πε οδρξ, ἙΟΎΟΛΛΟΥ" 
8). ἐπ ΠΟῪΪ εαὐᾶ τε πᾶ ΟῸ ἍΔΕρΕ ὐλλλὸ Ἅε᾽ πε πᾶ Β0λ᾽ 

8. ΠΈΡΕ πᾶρο Ἅε᾽ ΟὙΉΝ᾽ ΠΟΎΟΝ ΝΙλκ ΕἸΝΗΥ εὠχε δΔίρνοβε λε' 
4 ἔλα σολι διρὼπ πᾶποβει. “ἐπεϊωυΐϊπε τὰρ φη Το ΠποΎΔΗη- 

«Οε᾽ ἐνἄςϑσ! Ετλλχε πᾶνοβε ἈΞΠΕΎΛΑΤΟ Εβ0᾽ Η ἔθωπε δίκα 
8. ΟὙδΟΒ ἙρΡπβ οἋ ᾿᾿(πᾶρο᾽ ἔἐρὲ ΚΟΥΝ ἢ ΟΟΎΕΙ ΤΠ ΕπῈ κἀπεΐρροτε 
88. ΦΗΤΟ πτΟσιχ ᾿πχοειῖο ἵπεορ δῖ Ἅε ἐνευ τ ὅτ. εοὰ οὐδί- 
ὃ κᾶδο" ποΟΎΚΔολ οἴχωσ᾽ τῦτδίοςς ἐρο] τἄάπδρει, τἄ τᾶδε, 

88. πο ἔλλεῖχε λᾶ ΔῪ ΠΎΛΠΕΤΕ ΟὙΠ Τ ἂὶ ἔἐρο ἢ εωχε ἃ πκᾶὰρ᾽ 

5 ἔχπ πειλληηςθε᾽ ρτὸ ἐπ᾿ ἀναριθμήτοις --- ὅδ. μμη-δη᾽ τ-- ὅυγ, εἵ Οἵ.) Μεῦρῃ. ὡδ 
- εὔρϑωτπ (ϑοτιρία πη εοϑττπ, ροβῖθα θπηθηάδῖιπΠη) -- συ, εἴ Οσ. ἐκλείποντα, Μ. ἥκηπ 
᾿ε χω πτοτο ΕβοᾺ -- δγῷ -- Μ,, ὅγτζγ. - ὅγ. ὃς -- ρι ἰῃ ποορ, ΒΌΡΘΓ ψϑῖβ. 80 δἰΐεσα 
τηδῃὰ -- πες εοώοον (- εχώου ἢ) τᾶρ δπ᾽, ῥῖῸ οὐ γάρ επ᾽αυτοις ἐστι, Μ. ερτώον 

τᾶρ δπ πε -- “7 ςοὐ. ἰη!το οπ. χαιν εἰ ἡπατηθη λαθρα ἡ καρδια μου, 4186 δβἴ6- 
τίδοο ποίδπίυγ ἴπ ϑύγοσπεχ. οἵ Ηΐθγοη.; Μ. δάά. τε πδίουι -- ροβῖ ἕωχε Ἴοά.. οὔ]. δὲ 

- "δ ποβε, Μ. εἴ ὅγυγ. - ὅσ, αἀνομια --- ὃ εωχε -- Μ., ὅγγ. -- στ. εἰ δὲ και -- ππδ- 

δῖε -- Οτγ.; Μ. -- 5υΓ. ἴῃ 5ίηρ. -- εὐτὲ (-- ευγε) βουϊρίαπι εὐκε, 564 δπηθηάδίαπ) 6βῖ 

Ὁ εαάδθτη ῬΓ. πηᾶπα --- ᾿Ὁ ροϑβί εἴςωώπε᾽ οη1. ὃε -- οτ ογακηηε,, ΟΥ. ὑπὸ λαου μου 
-- Ηϊογοη. ὅ50ζγ. οἵ Μοπῖρῃ, ὄες πδάδο, Ρῦοὸ πδίἌδοο, υἵ γοοίθ ἴῃ τηᾶγρ. δπχοηάαν!τ 
7 αἰίαηι -- εχ Ἀιπᾶπεθοοῦ, ρῖῸὸ χάχουμενος) Μ. εὐακδρ πηι, ὅυγ. ἱδαλϑ ,5 

μ᾽ κῦ -- ὁ εωώχε, Μ, τε δι, ὅγυζ. -- στ, εἰ ὃς χαι -- ξογοοῦ, Μ, πτεποι, ΘΥΤ. 

-- ὅτ. πλησθηναι -- ἀαπίο ἐπδηουϊ Μ, εθβθὲ χε, Οσ. παρ. λιὰν - πααααδιὺ αροϑί ἃ οοΐογὶ5 

- 53 Μ. οπι. υϑα6 ἈΠπΑΒοᾺ -- ἐτπηῦ -- ΒΓ. εἴ στ., Μ, οῃι. --- ὅδ Ἅλε᾽ -- ϑυ7γ. οἵ Ογ.,; 
Μ, οπ;. -- εὐλτετσόλλ᾽ ρῖῸ ἀχουσιως, Μ. πξελλι δ, Ηϊθγοη. ϑροηίο -- δῃΐο διρῶπ 

Μ, Πα. οὐορ, -- ἄπδιποβε -- ὅυγ.' οἵ ΟἿσ,, Μ, ἴῃ ρυγ, --- ὅἢ πδποβε αραϑί ἃ Ἴοΐογι5 -- ἢ 
ἕώώπε, Μ. τοχε λε, ὅ'ΥΓγ. - Οτ. εἰ δὲ καὶ --- 5 σοά, [η0 οπ. οπὶ Μ. τις δῴη 

σκουοντα μου; 4086 ϑυγο-Ποχ, οἵ Ηϊογοη. Παρ. 50 δϑβίθσιβοο ; 1}16 ἢ βθαιθηῖα ἔπε 

πε τοΣ “,πίοειο δϑίουιδοο ηοίδί Ηϊογοη. οἵ (01Ρ., ποη διΐοπι ὅυγο--Ποχ.; Μ, οἵη. ἔπε, 

εἴ δα. τᾶρ, ὅγΓ. Ξ-- Οσγ. δε... εν --- ὅδ ωδίκδδα", Μ, τοχε δι, ϑγγ. 57 ρα 45 φ ̓ 

τ. ἂν περιθεμενος -- οἵκωᾳφ᾽, Μ. ἔχει πδαλοῖ -- Ηίθσοη., 14. ὅγγ. οἵ Οσ. βίη μου 
- 7 τάπᾶραᾷ, Μ, Ηϊεγο. εἴ ὅγυγ. Ξ- ὅσ. χαν εἰ μη ρηξας αὐτὴν -- αηἠΐε τᾶτδδε) 

Μ, Παρ. χα: -- πδ΄ - Μ,, Ηιογ. οἵ ὅυγ. Ξ: Οσ, οῃῇ, -- ξαλεῖχε, 506 ΠηΘ ΠῚ, ΡΓῸ 

ἐλλεῖχι ---- ὅδ εωχε -- 5ΥΓ, οἵ ΟΥ, ει) Μ. τοχε Ἅλε. 

Ιοῦ. ΧΧΧΙ, 26-38. 



᾿ 

ὃ9 

5. ἐνερ ἄιυᾶρολια ἐροΐ᾿ Η ἃ ΝΕΟΛΛΕΤ ἌΟΛΑ᾽ ριλλε ἐροΐ ΦΙΟΎΟΟΠπ εὐὐχε 
ΔιοΎωλΑ᾽ ΝΤεοσολι᾽ ᾿ἀΎδα τ᾽ Εν ΔΟΟΥ εὐὐχε δϊχὶ οΝ᾽ π τε- 

“Ἅ ΨΎΧΗ Ἄπχοειο που θε᾽ ΔΙΆΎΠΗ λό εἔπλλὰ ἘΠ ΤΤΩΟΥ Ν᾽ 
ΠΟΎΟΟΥΟ᾽ ΕἸΕΤ ΔΎΟ᾽ πᾶὶ ΠΟΎΝ ΤΉΗδ ΔΎΩ οΟὙβᾶ Του ἐπλλᾶ που- 

ΧΧΧΠ,α εἴτ΄. ΔΎΩ ἃ ἴωβ κἄᾶρωσφ᾽ εηᾶ χε" ΔΎΚδΔρωΟΥ λε παὶ 

πεοικεολα τ πβηρ᾽ εἐτακουωρ ες σὲ πίωβ᾽ πευλίκδῖοο τὰρο 
9. ΠἸῈ ἈΚΠΕΎΛΑΤΟ Εβ0Χ:--ὀ ἄἅἃ ελίουο Ἅε πουδὸ πῶηρε πβδρᾶ- 
ΧΙΗΔ ποωβῖτηο Ἐβολον τοΎντεν δ᾽ πρρᾶλαδ ν᾽ τεχιυρᾶ 
ΤΥ ΔΎΟΪΤΗΟ᾽ ΔΟΝΟΎδΟ Ἅε εεΐϊωβ᾽ εἰλᾶ τε Δα χοοο᾽ χε ἅδν ουὐ- 

9 Αἴκδίοο ἈΠΆΛΤΟ ΕΒΟᾺ ἌΠΧΟεΕΙΟο. ΔΟΝΟΥδΟ ἍΕ ἔλλᾷ ΤῈ ἐπεεὶ- 
ΚΕΟΛΑΝ Ὺ πώ βηρ᾽ χὲ ἈἈΠουεωυδλιόολε ἐοΎερια πᾶχε εοὐπᾶ- 

« ουβθε ἴωβ᾽ ΔΎω δΔοκᾶδοι χὲ ΟὙΥ̓άσεβηο πε. ἃ ελίουο Ἅεὶ 
ὁ δῶ εὐου 9 οὟΒε ἴωβ᾽. ἃ εδλίουο Ἅε οὐωωξ' πώῶηρε π- 

τ Βᾶρδ Χίηλ᾽. που βιτηο᾽ πεχδο χε ἄποκ “Δεν Δ ΝῪ ΟὙΚΟΎΪ 
δια πεύοει" πΤΩΤΝ Δὲ ΝΠ ΉΤΕΤΝ εν λλο᾽ : ΕἼ θεὲ πὲᾶϊὶ δϊκᾶ- 

8 ρωΐϊ δΐρροτε χωτν πτἄάσωβε. διχοοο χε πὲ Οὐϑει ἂπ᾽ 
πετᾶχε ΝΕΤΟΝ ΟὙΛΗΗε ἄπ᾽ ΠΡΟ πεΕ ἀν᾽ πε ΝΕ ΤΟΟΟΥ Ν᾽ 

9 ππτοοφίᾶ. δἄλλᾶ οὙππᾶ ΠΕΤῸΝ πρώλλε ΤΈΠΝΟΗ ἍΔε᾽ 51:π- 
ιο πᾶ τωκρᾶ τῶρ᾽ τετΓοβῶ: πᾶ πεῖνοῦ ἀν᾽ ἐνᾶρφε᾽ πνῈ 
ι ποοφοσ᾽ ΟΥΔΕ ΠΡΟ ἀν᾽ ΝΕΤΟΟΟΥΝ Ἀπ ἀπ᾽. ΕἼ Βε πᾶϊ 

88 ἢ ϑὅγ7γ. -- Οἵ. εἰ δὲ και, Μ, τοχε Ἅλε -- ἔροϊ ἰτεγαπι - Μ, εϑβητ, Ηἴογ. εἴ ϑυτσ. 
- (τ. οι. ---- 9 εὥχε ρηπ5, ὅτ. -- Οἵ. εἰ δε και, Μ, χε -- εχξ ῥσὸ δὰπΐ -- εῶχὲ αἷτ., 

Μ. τοχε “λε, ὅγζγ. -- στ. εἰ δὲ και -- δἰπὶ - 5γγ, εἴ στ. ἐχλαβων, Μ. διεροδᾺ -- Ηἴογ. ἀδ- 
εἱρίοης -- πογοώςοε᾽, οεἴοτὶ - ΟΓ. τῆς γῆς -- ΔΙ ΥπΗ -- ἐλυπησα --- δ᾽ τυὐτωονπ᾽, αἵ 1185, 

Ρῖὸ ἀρὰ -- ἄγω, ὅυγ. - στ. δε, Μ. οπι. --- ΧΧΧΙΙ, Ἢ Ἅλε -- ὅυζ. εἴ σσ., Μ. οὐοῦ -- δέ ΞΞ ετὶ;, 

Μ. οπι. -- Ροβῖ πίωβ οπι. ἰϊθγαπι τὼ β -- τὰρ -- ὅυζ. οἵ ὅσ. Μ, οπλ. ---- ὁ Ἅε ρηὰϑ Μ, οτι. 
-- ποωβύπηο, ἰζθηχ ἰηΐγα ν. 6, ρῖοὸ βουζιτὴῆς -- ΟὙπτεπῖδ᾽ -- συγγένεια -- ὅρδαδο 

Ξ Α. ραμα; Μ. -- Ἐς. ὅρδακ, Ηἰἴετ. -- Οτ. ρᾶμ', ΒΓ. αϑοὺ -- ἄγοῖτηο ρζὸ αὐυσιτιδὸς 

-- ξεΐωβ᾽ (5ϊς) -- ἀπτς δα χοοο᾽ οπι. κε -- διοτι --- ὃ Ἅε -- ὅγγ. εἵ ὅτ.» Μ. οπι. -- ἔπεεχκε- 
οκΑ ΠΤ τ -- Μ. ὅγυγ, εἴ Α., Ηἴοδγοη. -- ὅσ. οὔλ. αὐτου -- πῶᾶχε εὐπδῖξονυβε ῥτὸ ἀντι- 

θετα, ὅγγ. δ᾿ Ινᾶϑο, Μ. ταηῖαπὶ οΥβε -- Δακᾶδο (510), ΡΓῸ δΎκδδα, ---- ἡ ςοά. ἀπὰ 

οὰπι Μ. ἴῃ ἔπ. οὔ. οτι πρεσβυτεροι αὐτου εἰσιν ἡμερᾶις., πες πΠοῃ ἴοϊ. γ6Γ5. 5, ας 
ϑυτο-Ποχ. οτηηΐα, Ηΐογ. νογο ταπῖαηλ νόθα καὶ εθυμωθὴ ὀργὴ αὐτου ν, 5. παδ. 58 δέ 
-- ᾿ πεγοει -- ὅ0Γ. οἵ Οἵ,, Μ. πδιζροόπος -- δε ΙΧ Ἀο᾽, βοσρῖαῃν Θεέ ο, ἃ αἰτογὰ 

πᾶ πὰ δϑ8ῖ δπχθπάδταπι -- ττδοωβε (510), ρτὸ πτδοώουπ νοὶ πτδοθῳ - τὴν ἐμαυτοῦ 

επιστημὴν --- ὃ ροβῖ δίκοοο οπἹ. ὃς -- αἰτοῦ πη ἄπ᾿ οϑῖ ἀοϊομάθπι, Μ. πν Δ ἂπ 
ετεμ ογάλη προλπὶ ετοώουη πξοοφιᾶ, Οὐ, εν πολλοῖς ὃς ετεσιν οἰδασι σο- 

φιαν, οοά, Ο. οὐχ οἰδασιν ἃ ρηϊπλα πλᾶηὰ, ϑυγοσθοχ. δαδοῖ " βὰὉ οδοῖο, Ηΐδγοι. 

πθημ6 πονθγμηΐ --- ὃ τεπποῆ -- πνοὴ -- Ροβῖ τεντοθῶ Μ. αἠά. πώον, αυοὰ ϑγτο-- 

ποχ., πο ἁπΐθη Ηϊΐοτοι., ποῖαϊ ἀϑἴθυιβοο. 

Ιοῦ. ΧΧΧΙ, 30 -- ΧΧΧΗ͂, τἰ΄ 



9 

δίκοοο᾽ χε οὗτῶι ἔροῖ τἄχῳ πΗΤΝ ΠΝΕΤΓΟΟΟΎΝ᾽ ἈΔΛΟΟΥ" 
3 χΧΊΟΛΗ ἐν δυᾶχε ηδωοᾶχε τᾶρ᾽ ΚΠ ΤΕΥ ποτ λ χεέεκᾶο ΕἼΕἾ - 

πδοΎωρ᾽ ΕἸΤΟΟῪΤ ΤΗΥΤΝ Εχοοο χε ἄπνρε᾽ ετοοφιὰ ἈΠΧΟΕΙΟ᾽ 
2 δτετπκὰᾶ ρώμε Ἅλε᾽ ἔχε ρενῦᾶχε πίλῖνε. ἃ Ελίουο 
ι5. Ἅε᾽ ΟΥ̓ πεχᾶ χε ἐηδιυᾶχε ον ὕλλερ, τᾶρ᾽ πδ χε. 

ι9 πεππᾶ τᾶρ᾽ ΠΡΗ Τ᾽ ΟΙἿΟΡΤΡ λλλλοῖ ερεὲ πᾶρητ᾽ ο ἴθε που- 
δοκώο᾽ εὐϑληρ, παλρίο ρὲ ρῴδ ἈΔΗρΡ Η πθὲ πουρωυτ᾽ πρᾶλι- 

39 Κελ΄λε᾽ ἐδοπωρ. τνδωᾶχε χε εἰδλυ τον" δίογων᾽ πηδοπος- 
1 ΤΟΥ" πείςῦῖπε ἀν᾽ ΦΗΤῸ πρώλλε 'δλλᾶ ον᾽ εἴπᾶκῖτοῖ δὶ 
9. Ορρε: πιοοοΎν τὰρ ἀπ᾽ παχιρο᾽ εὐΧὲ οε Ἅλε᾽ ἐρε πχοοΟλο 

ΧΧΧΠΙ,1 ΟὙΟΛΑΛΤ. ψ1ΜΟΝ λε ἀλλὰ οὐτὰλ ἐπδῦᾶ χε. ἴω β ΧΊΟΛΛΗ 

3 ἐτἀσινᾶχει.͵. εἴοφηη τε τᾶρ᾽ δΙουην᾽ πρωΐ ΔΎ ἃ πᾶλδο 
8 οᾶχε. πᾶφητ᾽ οΟὙὐᾶδ β᾽ δὴ ρεηδιπᾶχε ἐρὲ ΤΑΛΝ ΤΡΆΛΝΘΗΤ 
. ΠΝ ΔΟΠΟΤΟΥ πᾶποειν πνεθβ ΘΗ. οΟὙππὰ εὐογδᾶβ πεντο- 

δε τδλλίοῖ ΤεππΟΗ Δὲ ππᾶη τωκρδ τῶρ᾽ πτεττοβω πᾶΐ. 
5 εχε ΟὟΝ δολλ' γ“.ὸκ ἐοΟὙω ΒΘ Ὗ φηπολλίνη πηδορδῖ 
δ ἄφερᾶ τκ ΟὙΒΗΪ ΔΎΩ ΔπῸΚ ΟὙΒΗΚ. ἩΥΔΎΤΔΆΛΕΙΟΚ τ ἂρ 
ΕΒΟΔΟΝ ΟὝΟΛΔΕ ΠΟΥΩΟΥ πτᾶρε ρῷ ἘΤΔΥΎΤ δλλίον ἐβολρϑλ 

τ πεΐολιε πογΤ. πτᾶροτε τὰᾶρ᾽ πᾶτρτωρκ ἀπ᾿ ΔΎ π- 

 πδκ ΡΓῸ χα! αναγγελῶ - ςοά. οὔ. ἴῃ ἔπη. ἄχρις οὐ ετασὴτε λογους; ἅπᾶ 

ΟΌΠῚ ἱπίαεριο ψεΓβ5. 12, 4146 Θύγο-ἤοχ. ποίδί δϑίθσιβοο, Ἠϊθγοη. δαϊθη ΠᾺΡ. 5080 δ 

ἃ ““ἴομη 5416 844 ΗπεπῚ νξῖ5. 16, οἴγ. ΕἾ6]4, ορ. εἴΐ., δά ἢ. 1. --- ἢ χεκδο 5416 
ἴπ ἤη., Μ. οιπζδ πτετεμτελλκοο. χε δῆλαι πογοοφιδ πτε πὸ ἔδπουδῷο το- 

τεῖ -- συγ, εἴ ὅτγᾶθο. τινὰ μὴ εἰπῆτε εὑρομεν σοφ'!ᾶν χυριῷ προςθεμιενοι -- ςοά. οἴη. 

γν. 15--ἰ6, ἴπ ϑυγο-Ποχ., ἴῃ ΟΟἹΡ. ἂρῃά ΕἸε] 4, εἵ ἴῃ Ηϊθγοη., αὖ βαρζα, δϑίθσίβοο 

ποίαί ---- 19 πᾶ ἴπ πάη τ᾽ ἰῃΐγα ψ6Γ5. ἃ ΓῆΔΠῚ ΓΘΟΘΠΊΙΟΙΙ -- Δοκώο᾽ -- ἀσχος -- ροβῖ πακ- 
ρΐο οτὰ. ζεων (Α. γέμων) -- Μ. εαβερβερ -- ἔρε ρώς «κηρ᾽ - Μ,, Ηἴοτ., οἵ ὅυτγ. -- συ. δε- 

δεμενος ταπίυτη -- Ἡ - 50Γ. εἵ σσ., Μ. πεϑὶ -- ουρωτ᾽ ρῥΐῖὸ φυσητηρ; Μ. οτγροι πηι 

- 2 κἴογωπ᾽, Μεγαρῆ. σοοῖ5 ἔδιουῶπ -- ἀνοιξας -- πηδοποτοῦ (ςοά, πηδοπᾶ ΤΟΥ) 

Ξ- Μευρῇ. εἰ Α., Ηΐδγοη. εἴ 50Γ. -- Οἵ. οπῇ. μοὺ --- 5 ροϑβῖ πεΐωωϊπε ΟΠ]. τὰρ -- ΔἈᾺδ 

οἰτ᾽, Οτ. αλλα μὴν ουδς, Μ. οτλε -- εἴιδικιτοῖ ρσοὸ οὔ μη ἐντραπῶ -- δρωτρε᾽, ὅτ. βρο- 

τον, Μ. ογλιοι εβολώϑεις οὐοριλλι, συΓ. [4.0.5 -- 5353 πχιροὸ ῥγσὸ θαυμασαι προζωπαὰ 

(Α. προςωπον)ὴ -- εὧἷε οε ὅλε᾽ Ρῖο εἰ ὃς μη) Μ. Ἄκου --- ΧΧΧΙΠ, ὁ ἴωβ ἴῃ ΞΎΣ. Ἐξ 
στ. ζοηΐμηρ. οαπι Ργαθοθάά., Μ, τἀπῖατη δ Ἀδ. οώπεαι ᾿ωβ ἔηδοδῖι --- ὅ ροβῖ ἔρε 
ΟΓΙΏ, ὃς -Ἴ;τ!ἶἰ ἴη πηδοποτοῦ 5ΌΡΟΙΓ Ψψ6Γ5. ΔΌ αἰΐογα γηδηα -- πδποειτ -- νοησεν -- πε98- 

βιητ ρτὸ χαθαρα -- ὅγτ, ᾿Ν.ϑ9 οἵ Ηΐϑγσοη. ρεγα, Μ. ἐρδιιρβηουι εὐουδβ -- ' εοουδδβ 
Ξ- Μ,, Ηἴογ. εἴ 5γζ. -- αγ, θεῖον -- πο -- πνοή -- ᾿ ξογωθῖτ ρηποακίπη (510) πτδ- 
δρδῖ, Μ, Ηῖεοσ, εἴ ὅγζ, - γ, δος μοι ἀποχρισιν προς ταυτα, ὑπομιεινον --- ὃ τδρ᾽ οἵ 
Ρτα5 πονῶ, σοίογὶ ΟΠ, -- αἰΐ, τᾶ ἴῃ τπτδ Ὑδαλίοις ΒΊΡΟΙ νΟΓ5, ἃ ΠΊΔΠΕ Γοσοητ τ 
- εβολραι πεΐοσλε πογωτ᾽, σοίοτὶ -- ὅτ, εκ του αὐτου --- ἴ τᾶρ᾽ ἀθοδί ἃ οοἴοτίβ, 

Ιοῦρ, ΧΧΧΙΙ, 13 -- ΧΧΧΙΙ, 7. 

ΡῈ ΖΕ: 



." 
ν᾿ 

Ὕ ὙᾺ Φι ΒΑ Υ λυ ΨΥ, τ  Φ  νν 
Υ̓ ἌΝ ΟΡ : ἐν ΝᾺ Ἶ ἌΚΝΝ ν ἌΣ 

᾿ δ᾿ ν : δὶ" 

δή 

8 Ττἄσιχ πᾶρρου ἂν ἔχωχκ. δῖοι ΤΣ ἘΠΕΦΡΟΟῪ πνεκωᾶ χε" 

9 ἀΐχοοο χε Τουᾶδβ Ἀπειρῆοβε ἀῶ ἀδὺ ΟὙΟ τ π Ἀπεῖρ- 
ὃ ἄπολλιδ᾽ ἀχπεοησπᾶρικε Ἅε ἔροΐ δικά τὶ Ἅε πθὲ “πεν τ- 
ι ΟὙΒΗΒ᾽ δοκᾶ ὙΔΟΎΕΡΗ ΤΕ Ἅε ρος πε’ Δοοᾶρερ, τᾶρ᾽ ἐνᾶ- 
9 ΦίΙίΟΟΥΕ 'ΤΗΡΟΥ. πᾶ τγᾶρ᾽ πρεὶ κχὼ “λλλοο χὲ ἅδτ ΟΥ̓λΙ-- 

κἄιοο Ἀψπεοοτλλ ἐροῖ οὙδεπερ, τἂρ᾽ πὲ πετοῖχη πρώ λλε:. 
13 κχὼ Ἅε᾽ κλλοο χε ΕἼ βΒε ΟὟ Ἀπεηοται ἐπᾶρ π᾿ ΟΝ δᾶ χε 

μι Δ ἴδλλ ΠΎΡΕ ΠΧΟΕΙΟ τὰρ᾽ Οὔ χε ΠΟΎΟΘΟΠ᾽ ἈΧΠΑΛΕεΡ ΟΟπΟΝ ΔῪ 
15 ΟὙΡΔΟΟῪ Ἅε' Η ΟὙΛΗΗ Τὰ πσώρρ᾽ πθε ΕΤΈρΡΕ ΟὙΦΟΤΕ εο- 
ιὸ ΝΑΟὟ πᾶρε ερρᾶϊ εχὺ ρώλλεο. δὴ ΟὙΕΙ͂ΝΕ ΠρΟΤε δύ τρ- 
ι ΤΡΟΥ πρε" εκτε πρώλλε ἐβολρῦς πεοχινονο᾽ Δ ΤΟΎΧΟ 

ι5 τὰρ᾽ Ἀιπεοοώυλλᾶ ΕὙΟΤ ΟΠ δοῖῖοο Ἅε᾽ ΕΤΕ  ΨΎΣΧΗ ἔπλλοῦ" 
19 ΕἸΑΑ Τ ΡΕΟΘε᾽ ΟΝ ΟὙΠΟΔΎΛΛΟΟ. πάλιν οΝ᾽ ΔοΧπιοοῦ ολὲ 
Ὁ ΠΆΟΧΔΧ Ἀπῦωνε ἈΠΕ ΑΉΝΚΟΥΤΚ. εΕμλπόολλ ἀπλλοο! ἘΟΎΕΚΑ 
ι. δΡὲ πιλα δῆτε Νεοοᾶρξ ΔΟΒΔεΟ ΔΟΟΎΕΝ, πέοκεεο ΕΒΟἋᾺ 
9. ΕὙζΟΟΎΕΙΤ. δἃ ΤΕΟΨΥΧΗ δὼν ἘφοΟῪΝ ἐπλλοῦ ἀῶ πενδ, 
95. ΕΑΝ ΤΕ ἐρᾶν ΟὙΘΟ᾽ πάνυ τε ΔοΟ ΠΡΕΘΆΛΟΟΥ Τ᾽ ὐὐὠὑπε᾿ Ν πε 

δ᾽ ςοά, πὸ ΟΠ, πλὴν εἰπᾶς εν σι μου, πὰς ἴῃ ϑυγο-οχ. εἴ ἴῃ Ηϊογοη. ποίδηταγ 
ἀβῖθσῖβοο -- ὃ δἴχκοοο (5:ς), ρσὸ διοτι λέγεις -- ΔΎΩ ἀθαβῖ ἃ ςεῖθι!β -- ἴπ θη. οὔ. γὰρ 
- Ὁ Ἀπεοσδπδρικε (510), ρτὸ μεμψιν εὑρεν --.... ΟὙΥ̓ΒΗΒ τ οὐβηςὶ, Ηἴδγοη. οοπέγα- 

γίιρι ΧΚ οἱδὶ τ- βεδγ. 15 ΣΥΝ, Οτ. ὑπεναντιον, Μ. πογαδαι --- ᾽' τδρ᾿, Μ. εἴ ὅ5γ1. 

Ξ- στ. ὃὲ --- 15 ἀηῖς χκπεοίοτας ΟΠ. χαὶ --- 8 ὁπ δε πιαα (απῖς δκε οι ρῖαπ πᾶ, 
Ροβίθα ἀοἰοϊι πη 651) -- Α. ἐν πᾶντι ρημᾶτι, Οἵ. μου πᾶν ρημᾶ; Ο. οἴχ. μου, ϑΓ. 
Ξ- Μ. ξοδχι πιβεῖ ππτε πᾶρᾶπ, Ηἰδγ. δὲ οριηθηι δΟΥἸΟΗΘΉι ---- ὁ τῦτρε δὶ5 βοτῖρῖαμα 
-- τδρ᾽ -- ὅγζ. οἵ ὅσ., Μ, οἱ. --- 15 ουβδηλητὰᾶ -- ἐν μελετῇ -- ροβῖ εχ ρώκκε᾽ (ςυἱϊ ρο- 

ΒίΓΘΠΊΟ ἃ ΠΊΔΠῚ ΓΘΟΘηΐϊ, ΒῈΡΘΓΡΟΒΙ [ΠῚ δῖ ΟΥ), οοά. οὔ. ἐπὶ νυσταγμάτων ἐπὶ Χοιτης" 

ἰδσοτε αναχαλυπτει νοῦν ἀνθρωπων, ας ΟὨγδθα νἱάθητοΓ ἃ βοτὰ ΟὉ τεροομθπὶ 
ΠΟΙΏΪἶ5 ρώθλκε ---- δ τετξρε᾽ σοῖοτὶ σοπίπηρ. σατὰ οὙεῖμτε ---- ᾿ἶ πεοκιπ δόπο -- Α... Μ. Ηΐοτγ, 

οἵ ϑυτζ. -- Οἵ. βίπε αὐτοῦ -- τρ᾽, Μ, εἴ ὅγγ. -- Οἵ. δὲ --- δ δηῖο ἐπτακτρεοϑε᾽ οηλ. ἄνω 

- ΟΥποΆυαλοο (510) --- 15 πδίἈιπ᾿ οπ᾿, Μ. εἵ ϑὅυζ. - ὅσγ. παλιν ὃς -- π ἴῃ δα χπιοο" ΞΌΡΟΓ 

νΈΓ5. Ὁ ἀἰζοσγα πλᾶπὰ -- οὰχ πολ Ἀπ ππώπε, Μ. εν φάπιωπι, ὅγγ. τε Ὅταες, ἐπὶ 

(α. ενὴ μαλαχκιᾳ -- ἀπεεμαδππκοτκ - Μ., Ηἴογ. οἵ ὅυγ. -- αὐ. οὔ. αὐτου -- ςοά, οὔ. 
ἴῃ ἔπ. χαι πληθος οστων αὐτου ενάρχησε, 468, ἰηνῖτο Ηΐογοη,, αϑἴοῖβοο ποϊδηϊογ 

ἴῃ ϑγγο-Ποχ, --- "Ὁ ροβῖ ἄκαοο οαλ. οὰπὶ Μ. ὃς -- ἔογειι, Μ, οἵ ὅγγ. -- Οσ. προςδεξα- 
σθαι -- Φρε πιρα᾽ -- Ηΐοδγσοη., Μ. - ὅτ. πᾶν βρωτον σίτου, ὅτ. [αροῤ οἷν ἰδδναϑμο ἣ9 

- ςοἀ. οπι. ἴῃ ἅπ, καὶ ἡ ψυχὴ αὐτου βρωσιν επιθυμησει, ααὰθ ϑγτο-ἧοχ. οἵ Ηἴδθγοη. 

Βαρθηϊ 5 ἀβίθυιβοο ---- "ἢ αηΐς Δοονεπῷ Οὔ. Χαὶ ---- δ ροβῖ τεψυοζη ἰἴδηι ςοά. 

οι. ὃς --- "᾽ ερωδπίϑωπε -- ὅγγ. οἵ τας, εαν ὡσι..., Μορῃ. ἕωυωπ ἔονοι.... 
κωτ ἔροιο, Ηἴογοι. φμοά οἱ γμογὶπὶ δχζ αηϑοὶὶ νιον βεγὶ ᾿χ( πο γεδροηθδὲὲ δὲ το ποῖ 
ΞΞ Νοησῃ. 

Ιοῦ. ΧΧΧΠΙ, 8ὃ-23. 



ὩΣ 

δῦ 

ΟὙδΔ᾽ ΞΧΑΛΟΟῪ ΚΟΝΟΙΙ. εὐ δ ηπο Ἅε ϑλλ πεοιθη Τ᾽ ΕΚΟΤ ἐπχο- 
εἴο᾽ χω Ἅε Ἀπρώλλε᾽ κἀπεοιδρίκε. πο ον, ΕβοᾺ ΝτΕΩ- 

4 ἈΝΎΔΘΗΤ οἰνδἄζυοπο ἔροο᾽ ΕἸ λῖρε Ἐπάλου ΠΡ πεηοωλκὰ 
πΒΡρε θὲ ΝΟΎΧΟ᾽ εοχηρ᾽ ον δλλοΎρ, Ἅε πνεοκεεο πᾶ τ Κἄσ᾽ 

85... ΠῸΤΡΕ πειοᾶρξ δπον᾽ πθὲ πη δ ΝΕΪΚΟΎΪ ον δ χᾶκο ΔΕ ΕβΟἋ 
86 ΕἸ ΤῊΚ ο΄ πρώλλε. εὐνδιῦληλ ἍεΕ ἐπχοειο αν δ το ππτο- 
ΟΤῸ αἀπδβὼκ Ἅε ἘρουΎ ν᾿ δὴ ΟὙδΦΟ᾽ ΕΠἸΡΟΟΥ Τ᾽ ΛΠ ΟὙΟΟΔΟΔΣ᾽ 

1 ΠΝ Δ Γ Ἅε ππτλίκαϊοου ΝῊ ππρώλλε., τότε πρώλμεε πᾶδπ-" 
ἄρϊίκε ἔἐρο οὐᾶδο" εὐὔχὼ ἄθθλοο χὲ θεὲ πεν τ διά ΔΎ δΔΝ᾿ 

ὃ ἰῈ νάϊ ΔΎΩ ἈΠεΙΦΎΤαζε κκλλοΐ πλδ πηᾶνοβε δἄλλᾶ 
ΔΟΤΟΎΧΟ᾽ ΤΑΨΎΧΗ εἐβολρλλ πλλοὺ χεέκᾶο ἐρὲ πᾶν δ᾽ ΟΛΛΟῪ 

31, ΧΧΧΙΥ͂,1 ΕρΟΟ᾿ φῷν ΠΟΎΟΕΙΝ. ΧΙΟΛΗ ἴωβ᾽ πτοωτι ἐροΐ!- - ἃ 
3 ΕΔΙΟΥΟ Ἅε᾽ ΟὙῶωα] πεχᾶ οὶ χε οὐτῆκ ἐροΐὶ ποοφοο" πετοο- 

5. ΟὙΝ᾽ ΠΝΧΊΟΛΛΗ ἘΠΠΕῚΤ ΝΑ ΝΟΥ. χε ἃ ἴωβ χοροῦ χε Δπτ οὐὙ- 
6 Δικᾶϊοο ἃ πχοεῖο Ἅλε᾽ κὼ πος] πᾶρᾶπ͵ δΔΟΧΙσΟᾺ Ἅλε᾽ ἐπᾶ- 
8 Κριαᾶ" πείρνοβε ΔΎω Ἀπεϊρωδα τε Ἀπεϊκοιν νεῖ ΕἸΤΕΘΙΗ 
9 ἈΠ ΝΈΤΕΙΡΕ ΠΝ ΠΟΛΛΟΝ᾿ ετρᾶβωκ Μφ4᾿ νάσεβηο. ἌΠρΡΧΟΟΟ 
τδρ᾽ χε ἊΝ δ πῖνε οοπ᾽ Ἀπρώλλε᾽ ΔΎΩ δηλπουΐπε᾽ εβολ- 

ἤθε ῥχΐι5 αρεβί ἃ Ἴβθίϑίϑβ -- ϑκ πεῦϑητ'᾽ - Μ,, ὅυζγ, Ξ- Οσσγ, οὔ. αὐτοῦ -- ε Αἰζεγ. 
Ξ- ὅγγ. εἵ ὅγαβς., Μειῃιρῃ. οπλ. -- δηΐε τοουώηρ Μερη. οὐορ,, ὅσ. -- Οταθς. μᾶΡ. δὲ 

- ΑἸΎΔΘητ᾽ -- ΚΓ, εἴ ΟΓ, αἀνοιᾶν; 1ἴοπὶ Ηϊογοη. δέρματι, Μεταρῃ. - Ὁ. ἀνομιαν 

- ᾿" ροβῖ περ οἵη. δὲ -- οὐχο᾽ εοχηρ᾽, Μ. πουχοι ἔδκοωυκο ἄχβερι, 50. -- Οἵ. ἀλοι- 
φὴν ἐπι τοίχου -- Ἅε -- ϑυγ. εἴ Οἵ., Μ. οῃι. --- 35 ροβῖ ἥξυτρε οἵη. δὲ -- απδδκῇ 

Ρῖο ἀποχατάστησει αὐτον -- εἡτηκ -- Μ.. ἔδει χελαποαιξ,, Ηἰογ. φογίουι ρσὸ ανδρω- 

θεντα --- 35 ἐπχοειο᾽ -- ὅϑυζ. εἴ Οσ., Μ. οἵη. -- λε 8ες. -- Α.. Ο.ὕὉΥ. εἵ ὅϑυζ., Μ. -- 6γ. οἱι. 
- Ἀπ ΟὙΘΟΛΟΝΣ, Μ, εἴ ὅ5γγ. -- τ. σὺν εἐξηγορ!ᾳ --- ᾿Ἶ ποτε -- Μ., 5υζγ. Ξ ὅτ. εἰτὰ τοτὲ 

-Ροβῖ ἄκος Μ, δά. πρηι πόητο πὶ δοηιοίΐρ50 -- τῖϑε 5416 πε παῖ, Μ. οὐ πε 

πᾶι ετδιδιτοΎ, ΡΙῸ ΟΤ. οιὰ συνετέλουν, Α. συνετελουμὴν -- ἈἈπεαιοΎτδζε -- οὐχ 

ἡτᾶσε, Μ. χεπεοζαικδο -- ςοά, ἐὰπὶ Μ. οπ. νν. 28--20,), αἱ ἴῃ ϑυγο--μοχ. εἴ Ηϊογοη. 

Ἰεραπίογ 50} ἀϑβίοσίβοο --- ᾽ δ'λλδᾷ - Μ, ὅγγ. (, εἵ Υ., στ. καὶ -- δ΄ ςοά. οτα. ἴῃ βη. 
κωφευσον, χαι εγὼ εἰμι λαλήσω, πᾶ οσἰπὰ νν. 32--33; οἵ Πᾶρς ἴπ ϑύγο--Ποχ. αϑβῖογὶ- 

500 ποίδπίυγ ; Ἠ!ογοη. ψ6ΓῸ [απ ΠΊ γν, 32--33 Παρ. 5 Χί -- ΧΧΧΙ͂ΥΝ,  Ἅλε᾽ -- 501. 

εε στ,, Μ, οχῃ. --- ἤ παχιοη ἐππετηδπονο - Μ. Α. οἵ (. ενωτιζεσθαι το καλον, 

51. - ὅτ, ταπίαπὶ ἐνωτίζεσθε -- ςοά, ὁπ. νγ. 3--4, ἴῃ ϑυτγο--Ποχ. οἵ Ηϊθγοη. αϑίογβοο 

ποῖδτί ---- " Ἅε᾽ ἀραϑί ἃ ςοίοτ5 -- 5 ςοά. σὰπὶ Μ. οπι. ἴπ ἤη. βιαιον τὸ βελος μου 

ανεὺυ ἄδιχιας, εἴ τοῖα πὶ νοῖ5. 7, 4πα6 ϑυτγο-ποχ. οἱ Ηΐογ. ποίδηϊ αβίογῖβοο -- ὃ κοιτω- 

πεΐ -- χοινωνησας -- ἐτερΐη -- Α. οδου, Μ. Ηἰϊοετγ. εἴ ὅγγ. -- ὅτ. οἱλ. -- πηδιοακον κἰς 

Ἰηῖτ10 γοΓΘ65, ἴπΠ ἤπα ῥγαθοθάρηϊς5 βουϊρίαπ οϑί αἰϊαὰ τί -- ηῖο πδοεβης ὅΓ. σαπι Η]οΓ. 
Πα. ἰξϑος ἊᾺ -- Ποῦγ. οἵ υϊρ., 4111 οπ2, ---- " τδρ᾽ Ξ- ὅσ, Μ, -- ὅγζγ. οἵη. -- ροϑβί αἷϊο- 
Τγα δαλποϑιπτε᾽ ΟΠ, δΔ6} ΞΞ αὐτῶ. 

Ιου. ΧΧΧΠΙΙ, 24 --- ΧΧΧΙΨ, 9. 

Ρ- Ζξς: 



Ἐς ἘΝ: 

δῦ 

ιο οὕταικ πεοχόοειο. ΕἼ δε πᾶὶ ποόφοο οὰλ ΠΕΎΘΗ τ᾽ οὐτὰς ἐροΐ᾽" 
πνεοῶπε ΕΤρᾶρν οβε ἈΠΆΛΤῸ ΕβῸ Δ ἈΠ ΧΟεΙΟ᾽ ΔΎΩ εὐ ΤΟΡῪΡ 

᾿ς ΤΤΆΛΝ ὙΆΛΕῚ ἈΧΠΆΛΤΟ Εβ0λ᾽ Ἀππᾶν τωκρᾶ τωρ δἄλλᾶ εἴ 
9 απρώλλε Κὰ Τὰ θὲ ΕΤΈΡΕ ΠΟΥδΔ᾽ ποΎδ᾽ εἴρε ϑ'λλοο. εἘκλλεεΎε 

Ἅε᾽ χε ἔρε πχοεῖο πᾶρ πετελλεῦε" Η χὲ ππᾶν Ττκρὰ Τρ 
ι3. δ ΟΤΡΤΡ πρᾶπ' πεν τ δ τ δλλε Ὑπὲ ἈΝ πκᾶρ᾽ Νλλ πεν τ- 
““δοτδλλεῖε ὙΠπε ἈΝ πκᾶρ᾽ ἈΝ ΝΠΕΤΝΦΗ ΤῸ ΤΉΡΟΥ εοωδη- 
5 Οὐ τὰρ ἔλλᾶϑυτε ΔΎ εκὰ πεππὰ οἄϑ τη  οἂρξ πιλὶ 

πδΆΛΟΥ ΦΙΟΎΟΟΠ᾽ ρώϑκε Ἅε πιλλ ΝΑΚΎΟΟ᾽ ἐπκᾶρ πὰ πτδΥυ- 

16 ΠπΆΔΟΟΕ κ3κλλ06] ΠΗ ΤῸ. εῶχὲε πυ νᾶ χίοβω ἂν᾽ εουτᾶκ ἐν δῖ" 
11 ΧΊΟΛΛΗ ἘΠερρΟΟΥ πρενωᾶχε. εὔὐχὲ ΠΉΤΟΚ Κρῶδο ΤῈ ἘΠεΕΤ Ἀλο- 

ΟΤῈ ἈΠπνοβε ΔΎ πεττᾶκο᾽ πλλπονεροο᾽ εὐωδενερ᾽ πὲ πλὶ- 
 Κἄᾶϊοο. πετχω φ53λ00 ΠΟΎΡΡΟ᾽ χε ἐεκπᾶρᾶ πολλεῖ "“ πᾶϊ ὅτε 
λλεΐπε φη ΤῸ πρὸ ἌΠΕῚ τ δίηυ ΔΎ ΠΠΟΟΟΥΝ ἀπ᾿ πτ- 
τᾶιο ππχώωρε ἔἐρώπηρε πΝΕΎρου. ΘΦΈΝ πε ΤΟΟΟΎΕΙΤ τὰἂρ᾽ ΝῈ 
ΝΕΤΌΘΟΟΠ ΞλλλΟΟΎ ολλ πρευχικᾶκ εβολ᾽ ΔΎ εἐτεβρ ρώμε" 

5] ΔΎΡΡΩΒ τδρ᾽ πᾶρᾶπνολλοο ϑὰλ προχρὰχ ππόῦβ. ονδῪ 
γὰρ ΝΉΡΤΟΟ ἐνερ ΒΗ ε᾽ ππρώλλε" ἈΝ λᾶδΎ λε οϑῷ εἐροο᾽ π- 

9. ΝΕΤΟΎΕΙΪΡΕ ΚῬΔΛΟΟΥ ΔΎΩ ἈΝ μὰ πωπε ΕΤΡε πρεῖρνοβε 

9 πες χοειο᾽, Μ. εἴ ὅγζ. -- Οσσ. οὔχ. αὐτου --- 'δ πεγρητ᾽ -- Μ., ὅγζ. -- ὅσ, ἄθβϑαᾳὰς αὖ- 
τῶν -- ἔτρδᾶρποβε, Μ. οἵ ὅγτζ. -- ὅγ. ἀσεβησαι -- ἄγω -- ὅγΓ, εἵ Ογ., Μ. οὐδε -- ἰδ τὰ 

ἴῃ κᾶτᾶ ΒΌΡΕΙ Ὑ6Γ5. ἃ πηᾶηιι ΓΘΟΘΏΙΟΙΪ -- ἔτερε 5416 ἰη ἤη. -- ΟΓ., Μ, πνετδαιρι 

ἀκλκώου, Ηϊογοη. ΧΩ ορῆς δ μηι -- ΠΟ. οἴα. ἴῃ βη. και εν τριβῳ ανδρος ευρησει αυ- 

τον, 4086 ἴῃ Ηϊδτοη., ποὴ ἴῃ ϑυσοσποχ., ἰθραμταγ 50} ἀδίθυιβοο --- ᾿ἢ πετεακεκυζυε᾽ 

Ξ-- ἀτοπα, Μ. πονακέτοκχι, ἰ4. ΧΧΧΥ, 13 -- πρὰπ -- ϑυγ. εἴ Οσ, χρισιν, Μ. πεέπικᾶϑι (5ὶς) 
--- δ τπε απ ρῥεῖαβ ἀδαηάαϊ -- τ πε απ πκᾶϑ᾽ ἰοῦ. ΡΓῸ τῊΝ ὑπ᾽ ουρᾶνον -- ΠΕΎΤΉ ΘΗ ΤΟΙ 
τηροῦ -- ᾿ τὰ εν αὐτὴ παντα, εἴ ὅγΓ. το οἱϑρ δ οοδνονο,, Μ, ρὼβ 
τιβεν ἐτοπ πϑηπου, αἵ. τὰ εἐνοντὰ πανταὰ --- ὁ τὰρ -- ὅσ. εἵ ὅταες.,) Μ. οὔ. 

-- 15. πτδλ ΎπΆδοοε -- ἐπλάσθη --- δ ρΡοβῖ εἰχε ΟΠ., ὃὲε -- πρεπᾶχε -- ὅυζγ, εἴ Ογ., 

Μ. πτε πδοᾶχι - Ηϊθγοη. γμογδογμηι θιθου μι ---- ᾿ἶ εἰυχε ππτὸκ κρώδο τε ἔπεταλικο- 

οτε ἄπποβε, Α. εἰ δε σοι οὐχ οἴει τὸν μισουντὰ τὰ αἀνομα, ὅγ7γ. δυΐ ον ῥτὸ ει 
δὲ σοι, Οτ. ιδε συ τὸν μισουντὰ ανομα, Ηἰἴοτοη. νίάοίο οἀϊθηίθηι..., Μ. τοκε Ἂ8 

πθοκ πεεθαλοοΐ ππιᾶποῖλοο -- πεττᾶκο᾽ - ϑυγ, εἴ ατγ., Μ. εκτᾶκο ---- ἰδ τηϊτῖο ἀσεβὴς, 

αυοά ὅυζγ. μὰ. 88 οβεῖο, οἵ ἴῃ ἤη. οὔ. ἀσεβεσταᾶτε τοῖς ἀρχουσιν, Ηϊορτοη. τοϊὰπὶ 

ὙΘΓ5. ἰοσὶϊ 50 ἀϑίβγιβο 185 ---- 13 οὸ ΠΕῪ νΟΟ πὶ ἔεπρὸ ἹΣΠΕῪ ὙΔΙΝΎ ἴῃ ΤΑΘΌΓα -- ἰηῖογ πὶ 
οἱ { τοῦ πύτδῖο ὑπὰ ᾿ἰΐοτα ἀρταϑα .- τᾶρ᾽ ρῖῸ ὃὲε --- ἢ ΔΎρϑωβ - Μ., ὅ8γυζ. -- τσ. 

ἐχρήσαντο -- παρᾶπποιλιλοο -- παρανόμως -- κα προχ»Ὲ ππδώβ -- ὅυγ. εἴ σ. εχχλει- 

νομενων ἀδυνάτων, Μ. δυδιπχοπο --- "ἢ πρεηρποβε, Μ. οἵ ὅϑγχ. -- τὶ τοὺς ποιουν- 

τας τὰ ανομα. 

Ιορ. ΧΧΧΙ͂Ν, 10-22. 

τ, 
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ΟΦ ΦΟΠΟΥ. πζχοειῖοὸ γὰρ ΝΔΎ ἙΟΎΟῸΝ πιλλ πεττἄᾶρρ ππεῖὶδντἃ- 
5. ΡΗΧΝΟΥ πετφδεέοοῦ Δ Ύῶ πεϊπηρε ΕἸΤῈ ἈΠ ΤΟΎ Ἡπὲε ἵπετ- "Ρ' 25: 
30 ΕἾΛΛΕ ἘΝΕΎΦΒΗΎΕ 'ΤΉΡΟΥ δια Ἅε πνδοεβηο ΟΕΟΎΟΝΡ, 
9: ἍΕ Εβ0Ὰ ἌΜΠΕΟΛΑΤΟ βοὸς ΧΕ ΔΎΡΔΚΤΟΥ ΕΒΟᾺ ἈΠΝΌΟΛΛΟΟ 

8. ΙΠΝΟΎ ΤΕ ΔΎΩ ἙἈΠΟΎΟΟΥΝ πεολικδίωλλδ. ΕἸ βε πᾶὶ π- 
οἄβε᾽ οῷκ πεΥρητ᾽ πᾶχε πὶ ΔΎρωλιε ποοῴοο οὐτὰλ ἐπᾶ- 

ὃὺ (χε. ,1πὲ ἴωβ δε ᾶχε ο΄Υ᾽ ΟὙΆΑΝ ΤΡΆΆΝΦΗ Τ᾽ ΔΎΩ περ- 
8 Οὔ χε Οὴ΄' ΟΠ ΤοΔβΒε ἀν. ὅλον Δὲ διλλδ᾽ εἰλλε᾿ ἴωβ νκ.- 
ὃ ΠΡΟΥΩΒ λε πθεὲε πνεΐδθη τ χε πνεπουωρ, εχἣν πεγγοβε' 
πο π ἐρον εὙνοβε᾽ επρρᾶρ, πᾶ χε ἌΛΠΗΆΚΤΟῸ ΕβθΟἋΔ ἌΠΧΟΕΙΟ :- - 

ΧΧΧΥ, 1,9 ἃ ΕΔΙΟΥΟ Ἅε ΟὙΩΌΩΒ πεχᾶο χε ΟὟ πε πδὶ ΠΤ ἄκροπα 
δ΄ οὙρᾶπ᾽ ΠῊΚ Νιλλ᾿ χε ἄκχοοο χε ἀν ΟΥ̓ΔΊΚδΙοΟ᾽ ἌΠΆΛΤΟ 
ΕβΟᾺ Ἄπχοειο Η εκπᾶχοοο χε οὐ πὲ πᾶποβε πτὰαϊίδδε. 

ἄποκ Ἅε ηδουο.βεκ᾽ ΚΓ πεκκεϑολα πβηρ. δώ τ 

εορδὶ εἰπε πΥ π δ Ὺ ΓΟΤΗΚ ἍΕ ἐΝεκΚΟΟ ΔΕ πθεὲ ΕἸΤΟΎΧΟΟΕ Εροκ. 
ὃ εχε ἀκερποβε᾽ εκπ ἂρ ΟὟ" εὐχε᾽ ἄκρρᾶρ, πᾶινολλῖδ᾽ εκ ὰρ 
ω ἄζυπϑε ἐπεὶ ΔΗ ΠΉ  Κ οὐλικᾶίοο ἀπ᾽ εκ τ ΟὟ πᾶ πεντ- 

3 

4, 
- 

55 τηῖτίο οὰπῃ Μ. οπλ. οτι οὐχ ἐπ᾿ ανδρα θησει ετι, 4.86 1ἴετὰ ἴῃ ΗἸοΓ. εἴ ϑυγοσμοχ. 
Βαρθηταγ 58} ἀϑίθσβοο --- "ὁ πεῖδιτδρηχποῦ, ἴζὰ οἵ 410], ργοὸ ανεξιχνιαστα -- πετρᾶ- 

ἕοοῦ -- εὐδοξα τε, Μεπιρῃ. πελὶ πιρβηουι εττδιηουτ-- -  τηροῦ ἀδεβῖ ἴῃ ςαἴοτ8, 
Ηΐεγ. ὃ ψηΐ σοβποβοῖΐ ορογα θογμηι -- ἴῃ θη. οπι. καὶ στρέψει νυχτὰ και ταπεινω- 

θήσονται, Μ. ογορ, εὐφώπρ ππογέχωρρ, οὐορ, εὐφεθεβιος!, εἴ πᾶς ϑυγο--Πεχ. εἵ Ηϊδσ. 

ποῖδηΐ ἀϑίεσίβοο --- "7 δῶ, Μ, εἴ ὅγζ. -- σγ. ὃς -- ςοά. οἴη. νν. 28--.33, 401 50 ἀϑίθσΊιβοο 

ἸεραπίαΓ ἴπ ὅυσο-Ποχ.; (ΟΡ. νεσοὸ εἴ Ηϊεγ. σὰ πὶ 1546 πὶ οἴΐαπα νυν, 26--27 ροπαπηῖ 580 Ἂδζ 

-- ὁ 8 ἴὴ ετβε ᾿ηΐγα νϑῦϑα δῷ αἰΐογα πιᾶπι -- πεύρητ᾽ -- Μ. εχ ᾿ἰηραδα ἱπάοϊς, αἵ 41145, 

ΚϑΥΓ, -- ὅγ. αῦβαις αὐτῶν -- ροβῖ ΣῪ ἴῃ δΎρωλλε ᾿ἰςῖτ6Γὰ πὶ 6δϑΐ εαβᾶ --- ὅδ δυω, Μ. -- ὅ'υγ. 
Α. εἴ 6, δε, ὅτ. οπλ. ---- ̓δ Ἀε᾽ 56ς, αϑαεβῖ ἃ Ἴβίδσίβ, βοΐ ἰοσο Μ. χε-- ετι - ἢ ρηαβ 

ἴῃ τετεῖδι ΘΗ Τ᾽ ΒΌΡΘΓΙ νΟΓ5. ΔΡ αἰΐογα ΠΊΔΠῈ ---- "7 πεποβε᾽ -- ΗΙογ. ὅυγ. εἴ στ., Μ. πιποβιὲ 

- εὐποβε", Μ. εἴ ὅγζ. - ὅσ. ἀνομια ὃε --- ΧΧΧΥ,' λε - ὅυγ. εἴ ὅσγ., Μ. οὔ. -- ὅ οὐ 
πε πδί, ὅυι. - σσ, τι τουτο, Μ. πδιρητῖ οὐ πε --- ὁ ἢ εκηδίχοος 5416 ἴῃ ἔῃ. -- Μ. 

5.1, Α. 6, οἵ 411 ἡ ἐρεῖς τι ποιήσω ἄμάᾶρτων, Νυϊρ. φμία {δὶ ργοάογὶ! δὶ 6ρῸ ρϑοσα- 

γογΟ Ὠρῦτγ, ἸΏΝΏΠΟ δὴ Ν ΓῺ . Ὅταες. οπΊ., Ηΐογοη. Ὁ τπτκ ττιλλ᾿ ν. 2 5416 

αὰ ἔπει ν. 3 5} δῴ -- ᾿ δποὸκ Ἅε᾽ - (,, ὅγζγ. - ἀγ, εγὼ; Μειῖρῃ. οἤλ. ---- ὅ Ἅλε 

Ξ- ὅτάος,, ΜοΙΊΡΗ, -- ϑυγ. εἴ Α. οἱ", -- ἢ ροϑβί δἱἴο. εὐχε᾿ οππὶ Μ, οπ. ὃε -- εκπδρ 
διιστίοε, Μ, Ηϊογοη. εἴ ὅυγ. -- ὅσαος, τι δυνασαι ποιησαι ; ---- Ἶ ἐπεῖ ΔΉ, Μ. εἴ 50Γ. 

Ξ- Οτ. ἐπεὶ δὲ οὖν -- γι ἴῃ οὐλικδῖοο βΌρογ γε 5. 80 αἰΐζογα πιᾶπὰ -- διτ᾽ ΟΠληΐΠΟ ΓΟ- 

ἀυσπάατ -- ἴῃ ἤη. οἴ. ἡ τι εχ χειρος σου ληψεται; πες Ποῃ ἰηΐθργοβ νυν. ὃ-Ο, εἵ 1η1- 

ἄστη 10: χα: οὐχ εἰπε ποὺ ἐστιν ο θεὸς ο ποιησᾶς με) αὯ6 ΟπΊηΐϊα ἴῃ ΒΎΓΟ--ΠΟΧ, 

ποίαπίαγ 50 Ἂζ .1.; Ηἴογοη. δπΐθπι ἰορίς ταηπζατη 580 ἀϑβίθγίϑοῖβ υθ46 δά νυ. 9. ἴῃ- 

οἷδῖνο, ςἴτ, Ε1614, ορ. εἶϊ, 44 ἢ. 1], 

Ιορ. ΧΧΧΙΝ, 23 --- ΧΧΧΝ, το, 

Ῥμαόμεντα ορτο-ϑαηιρισα, ΚΟ]. 1], Β 

ἱ 

ν᾽ 

Νι. ᾿ εἰς 



ΕΎΤ Φ᾽ δ Ὺὰὲ θα" , δ  ὰδι ἢν αι πε κτ, ἀνα, ΨΚ ὙΎΡ ᾿ Δ ΔΕ ΜΝ »᾿"ν τυ » Ξ ΤΥ ΧΙ Ἐν Τὺ μέγα ὅν ἐν γ μ Ρ Υς : ͵ ἩΤΥΎ ἘΤῪ ἘΝ ΑΥΤο κδῷς ἐδδνὶ. 

8 

". δατς ΝΝΟΎΗρε πόδώρρ, πεν Το πΠορ Τ ἐβοὸλ ππτβνο- 
9 ΟὟΕ ἀπκᾶρ᾽ ΔΎΩ ὃοὴ᾽ πρᾶλᾶ τε ΝῪΠΕ: ἈῸἫΛΗ ποῦ παᾶπο-- 

19. ΝΉΡΟΟ. 'πχοειο τᾶρ᾽ ΟὙε ΝΔῪ ἃν᾽ ἔφρῷβ ἕαλλεῦε ΝΎΤΟΟΩΙ 
“ τἂρ᾽ ππᾶν Τωκρᾶ Τρ ΟὙρεουδώςυὐ πε ἐἔχν πετεῖρε πνᾶ- 

πΟΑΛΟΝ ἄγω αν ἃ ΤΟΥ Χοΐ. χὶρ π᾿ ἈΠΕ λα ΤῸ Εβολ᾽ ΝΥΝ ΔῪ χὲ 
ΧΧΧΥΙ, αὶ ΚΝ ΔΕΘΟΛΛΟΎ Εροο᾽ πΘΕ ΕΤΕΟΟ᾽ ψκλλοο. ἃ ελίογο Ἅε᾽ οὐωρ᾽ 
9. ΕΤΌΟΤΟΙ πεχᾶδο" χε δῶ εροΐὶ πκεκοΎΪ χε εἰετοᾶ βοκ ετεῖ 
ὃ τὰρ᾽ ΟὟΝ ὡᾶχε ΝΡΗΤ᾽. εδϊἰ χίοβ ᾿ποΎε. δὴ πᾶ βηΎῈε Ἅλε' 
«νδχω πἘΝλίκδιοΝ ΟΝ ΟὟ ἄγ πνεκβλεεγε ἄπ᾽ ἔϑεν- 
5 ᾶχε ΝΧΙΝΟΟΝΟ ΟΝ ΟὙΧΙΝδΟΝΟ. εἴλλε Ἅε᾽ χὲ ᾿νε πχοεῖο κῷ 
» ποῦ ἈΠΒΔΆΡΦΗΤ δλλὰ ονδοῦταα ἐπλίκαϊοο δοανᾶ- 

τἄᾶπνρο ἀν᾽ πνδοεβηο ΕἸ βεὲ χὲ ποεουώ ἀπ᾿ ἘΟΟὙΝ πΧοειο᾿ 
μ“ ΔΎΩ πευοβω πΝᾶὺῪ ΝΕΎΟ πὰ Το τα Πε. Εερε ΤΕΥΨΎΧΗ 

ΝΤΟΟΥ Ν᾽ ἈΛΟῪ ΟΝ ΟὙΧΑΝ Τ ΚΟΥΪ οενἃ Τἄκε πεν Ἐβοθτ Ν 
ι ΝΑΥΥΕΔΟΟ ΕΒΟᾺΔ χε ΔΎθλίβθε πουδώθβ᾽ “1ν οὐὰ τόσαι οπἃ- 
τ οααΐνε Ἅε Ἀπρᾶπ᾽ πλιρλρᾶ. πρᾶπ᾽ λε πᾶδῶχνπ ἂπν᾽ εἣ- 
ι8. ΔΙΚΔΙΟΟ ΟὟΝ ΟὙδΩΟΝΤ ΔΕ ΝΗῪ Εν πδοεβηο Ετβὲ τλπ τ- 
9 δ, τε ΠΝ ΔΩΡΟΝ᾽ ΝΥΎΔΥΧΙΤΟΥ ΟΝ ΟὙΧΙΝΟΌΝΟ. τ πρ- 

᾿ πε τ δα πορκτ -- Ηἰογ. ὅυγ. οἱ Ογ., Μ. φηξτδοαφορατεν -- ἀυ τ Μ.,, ὅυτ. 
Ξ- (τ. δε --- "5 τηϊο οὔὰ. ἐχει χεχραξονται, καὶ οὐ μὴ εἰσαχουσῃ; Μ. .... ον, 
πηεηοώτει ἔρώον, Ν]ρ. οἵ μοῦγ. ΠΝ ΝΟῚ «νον.» Ηἴοτ. οἵ ϑγγ. μὰ. 50 ἀϑτοιῖβοο 
- ᾿ἢ ογρεηδώςυτ᾽ πε᾿ - 5υγ. εἴ αὐ. οράτῆς ἐστι, Μ. ἄπδν --- ἡ πετεῖρε, Μ, ὅυγ. 

Ξ- Ογ. των συντελουντων, Ηἴοτ, φεΐ ἐαοίμπι ἱμδιϊεϊαηι τ Ῥοβῖ πῖρδιπ᾽ οὔ. δὲ -- τ πλιὸ 

χε, Μ. -- τ. ταπταηλ εἰ -- ςοά. Οὔ. Ροϑίγεπιοβ νυ. 15--ἰό, 40] ποίδηϊαγ ἀϑίθσιβοο ἴῃ 

ϑυτο-Ποχ. εἴ Ηΐδτγοη. --- ΧΧΧΥῚΙ, ᾿ ροβὲ Ἅε", φυοά ἀθεβῖ ἃ Μ., ογὰ. οἷ -- ετὶ ---- ἢ ετεὶ 

τι --- ὃ εδί αϊοβθῶ, Μ. ἔπδδι χεπακα τί, Ηἰογ. εἴ ὅγγ. - ἀγ. ἀναλαβὼν τὴν ἐπιστη- 

μὴν μου -- ηδίκω - τ. ἐρω; Μ. «τηδόζω (510) --- ὃ Ἅε᾽ - ὅυγ. οἵ Οσ., Μ. οἱῖ. -- ςοὐ. 

οὔ. ἴῃ ἤπ. δυνατος ἰσχυὶ καρδιας εἴ νν. 6δ-9, 48 ϑγτο-ποχ. βὰ0 δά ; Ηἴογ. ὑδτο 

ποῖαϊ ἀϑίοσίβοο οἰϊαπὶ βααθηῖα ἀϑ4π6 ἃ ἤη. ν.11; οἷν, ΕἸ6]4, ορ. οἶϊ. δά ἢ. 10; Μ. 5"-δ' 

ΑἸΙτοῦ Ἰορῖτ: φηετκορ ἕθεν τεῦ κολι. ππεο τάμε πιρὴτ πτε πιζοεβηο --- δ ροβῖ 

ἐπλικδίοο Ομ]. χαὶι εἰπὲν οτι ἐπιστραφήσονται εξ αδικιας. οἵ τοῖα χ Υ. 11», αυδ 

ἰζθπλ ἴῃ ϑυγοτμοχ. ποϊδηϊαν ἀβίοτβοο --τ- δ ἀπῖα ρῥχῖαϑ δα οὔ. ὃς -- αὐ, Μ. οἵ ϑγτ. 
- αγ. καὶ διοτι -- ςοά. οπλ. ν. 13, 4υὶ ἴῃ ϑυγοποχ., ςοά. 248 ἀρὰ Εἰοϊά, εἰ Ηΐοτ. 

Παροῖαγ 500 ἀβίθυιβοο ---- ἡ ππτοοῦπ᾽ ΡΙῸ τοῖνυν, Μ. πον οὐὴκ -- ἃ]ηῖς οεπᾶ τᾶκε 

Μ. οΥτορ, ὅγι. - (γ. δα. ὃς --- 15 απδοριῖπε τ ὅυγ. εἵ ὅτ. ἐχθησει, Μ. πδεπα Ἐδθοὰκ 
-- ςοά. οἠλ. γ. 1 5 ἀϑἴουιβδοο ροβίταβ ἴῃ ϑυσο--θοχ. οἵ ΗΙΟΓ. --- ἢ πρᾶπ᾿ ἀϑαὰς ἴῃ ἤμ. 

Ξ- Ηἴογ. ὅγγ, οἵ ὅγ., Μ. οὐὔὸρ πιϑαάληι ππεαιιυώπιὶ εὐ κδιωον εν πρὰπ --- δὗ πον, 

ςοἴοτι -- Οὐ, εσταᾶι --- 3 Ἰιῖοταθ Τρ ἰῇ Ἀκπρτρε 5ΌΡΟΙ νοιβαπ ἃ δὰ τοςρητιοτῦὶ, Μ, ἀξ- 

ΠΈΘΡΕ ΠΕΚΡΗῪ ρικὶ ἘβΟᾺ τεκέαλι, ὑῬτῸ ὅυ.. οἵ Οὐ. μὴ σε εχχλινάᾶτω ξχὼν ὃ νους, 

Ηϊθτοη. πο ἰθ ἀνογίαὶ νοϊμμπίας απϊηνὶ. 

[᾿ 

ἴου. ΧΧΧΥ͂, 1 -- ΧΧΧΥῚ, το. 
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ΤΡΕ ΠεΚΡῊ Τ᾽ ρᾶκτΉΟ ἐβολρλι ποοπὸ ππδώβ ΕὙΡΝ πευ ἄπ δΥε' 
᾿ς δλιλὰ οἄρερ᾽ Ἀπρεῖρε πνε τ ελλεςῦε" πιλι τᾶρ᾽ πε πχω- 
8. ὡὧρε πτΉδοοε πἴλα ΠΕΤΟΎ τ ἄζε πΝεοο ΒΗΎΕε ἢ πἴλα πεν τ δο- 

" ΧΟΟΟ ΧΕ ΔῸΡ χινόονο ἄρίπαλεεγε), χὲ φεν νοῦ ΝῈ πεοο βηΗΎ ε" 
ϑῚ ΝΕΤΟΎΤΔΚΟ ἍΔΕ ἈΔΔΛΟΟΥ φέεῆρώλλε πε. πΤΕΔΤτίλε᾽ Ἅε ψκ.- 
8. πρίῦοΥ Ηπ᾿ πηᾶρρδ οὶ"  Ὸ ἄκρεβο πεκλοολε Ἅε χὰ πδωυδὶ 

ππρώλλε. δοκᾶ ΟὙοε ΝΗ ΤΒΝΟΟΎΕ, ΟΕΟΟΟΥΝ Δὲ ΠΉ τ ἄξιο 

ἈΣΠΕΥΑΔΝΝΚΟΤΥΤΚ. ΕΧΝ ΝΑῚ ἍΕ᾿ ΤΉΗΡΟΎ ἘΠΕΚΡΗ Τ᾽ ρΡπηΗρε Δ ν᾽" 
ΧΧΧΥ͂Π, 5 ΔΎΩ ἈΠῸῚῈ ΠΕΚΡΗΤ πωλό᾽ εβοὸλ πεκοωμᾶ. δο τ δλΑΐε 
δεννοῦ τδᾶρ᾽ ΠΎ ΝΟΟΟΥΝ ΔΝ πετρῶν ΕΤΡε πειχίων᾽ ὡϑπε᾽ 
δίχα πκᾶρ. ζχε ἔρε ρῴώμε γηἴλλ' εἍλὲ ἐστε τσώβ. ἃ πε- 
θΘΎΡίοΝ Ἅε βὼκ ἐρου ν᾿ φᾷ οὙὐδδΐίβεο'᾽ ΔΎΚΔΡΩΟΥ Ἅε᾽ χὰ πεΥ- 

9 ἈΔΉΝΚΟΤΚ. Ερε ΝρΙΟε ΝΗῪ εβολρλ ΠΕΥΤ δλλΙΟΝ" ἐρεὲ πεχδο 
Ἅε᾿ ΝΗῪ Εβολ᾽ ΟὙΔε᾽ ΝΤΟΟΥ οἰρρλλλλε εἰ ΠΑΛΟΟΥ ἐπλλὰ 

0.2 0» 

- Φ 

15 πευδδιτε (510) -- ἀναγΎχῃ -- ςοἄ, ΟΠΊ. ν. 20, 41 ἴῃ ϑύυτγο-θχ, Παροῖαγ 50 αϑίθ- 
Γῖβοο ; ΗΊΕΓ, βίπε αϑίείβοο ἰεριῖ : καὶ παντὰς τοὺς χραταιουντᾶς ἴσχυν μὴ εξελχυ- 
σὩς τῊΝ νυκτα, (οίοτα ΔαΐΘ ΠῚ 5606 δά ἤη. 21 50 δ --- “' ἴῃ η, οὔ. ἐπι τουτῶν 

γὰρ εξειλω ἀπὸ πτωχειας; εἴ Πᾶες ϑυγο--Πεχ. β0 δϑβίδγίβοο --- “2 1ἴ. Ἰη110 οἵ. ἴδου 

Ο ἰσχυρὸς χράταιωσει εν ἰσχυΐ αὐτου, 4186 ΔΡ546 {110 5ῖρπο παρεηίαγ ἴῃ ὅυτο-- 

Βεχ, οἵ Ηΐδγοη. --- "δ πἴλα ρα, Μ. -- Ηϊδγοη. τὲ πιλα, ὅυζ. - Οσ, τὶς δὲ -- πετρυ- 
πᾶζε-- ο ἐταζων --΄ πὶ ῥὑτΐπ5 ἴῃ ρεππο δ ΒΙΡΕΓ γ6Γ5, ἃ 56 Πάα πλᾶηι -- ἴῃ ἥπ, ΟΠ. ὧν 

ἡρζαν ανδρες. 5 πας ανθρωπος εἰδεν εν εαυτῳ, 5'0Γ. ποίδί Δϑίβθγιβοο -- Ἅε ἀλαλοοῦ 

ἀεβαηΐ 1Π ΤΠΘΊΕΓΙ5 -- ςοά, ΟΠ]. τοΐ!Π| ν. 26, 4] ἴῃ ὅυγ. εϑί 58 δ --- 7 βοτρίαπη κκ- 

πϑΟΟΎ, ΔΡ δἰΐογα πη 11 ὈΤΙΟΥ Ο 5ΡΟΓρΟΒίτπι εδῖ ὦ -- οοἄ, οὔ. καὶ επιχυθησονται 
ὑέτῳ εἰς νεφελην᾽ ρυησονται παλαιωματα, 501. μδες εἴ βεφιθηῖία μαι λι5 δὰ «δ. 

"πᾶς 58 δ΄, Ηἴογοη. ἂ ὧν ἡρξαν ανδρες ν. 24)084π6 δὰ Παᾶες ροβίγεπια ν. 28, 

ΟὨΠΐα 50} ἀϑίογίβοο --- “ἢ Δκρεβ βουΐθαθ πηθπάππΊ, ΡΙῸ δΎρφεβε -- ἐσχιᾶσε (νεφη), 

Μ. δαθρες-ρῶπο -- Μ, οπ]. ἃ δεικδι 5416 ἴῃ ἢπ, γϑῖβ.») 486 ϑυγο-ποχ. οἵ Ηϊογοη. 
Π4Ρ. 5υὉ --- -- αἰΤοΓαΠῚ τὶ ἴῃ ππττᾶζιο ΘΌΡΘΙΓ ὙΕ6Γ5. ἃ βθοηάα τηδηι -- ἀαπευλλδτ- 
κοτκ, Ηϊεγοη. εἴ 5ΥΓ. -- (ΓΤ. οὔ, αὐτῶν -- Ἅε᾽ υ]{. ἀροϑβί ἃ 5υγ. εἴ Οὐ, -- καπεκοώαιδ, 
Ηΐογοη. εἴ ὅυΓ. -- (γ. ἀρϑιθ σου -- ςοά, ΟΠΊ. ροΟΒίΓΘΠΠΟ5. νυν. 29--23, Π6. ΠΟ ΡΙΪΟΓΟ5 
αὐδίυογ ςαρΡ. ΧΧΧΥΠ], οὰπὶ ἰηϊτο ν. 5 βροντησει ο ἰσχυρὸς εν φωνῃ αὐτου θαυμα- 
σι; ας Ἡϊοτοη. εἴ (Ο]Ρ. οπηπία 58} Κ,, 1ῖ6π| ϑυγο-ἤοχ., οχοθρίϊ5 νετρὶ5 ΧΧΧΥΊΤΙ, 

σνδν.9. [Δ505) «ἡ 9,0 -χᾶι ἀπερρυὴ εχ του τόπου αυτής --- " ςοά. ἴπ ἔη. οἵη. χαὶ χει- 
μων ὑξετος,) Χαι χξὼν ὑξτοῶν δυναστειας αυτου. ἴ εν χΞ"ρι πᾶαντος ἀνθρώπου Χα- 

τασφραγιζει, Μ,-- Ο, οπι. και χειμὼν ὑετος, ϑυγο--οχ, οἵ Ηΐθγ. οὰ πῃ ΟΓ., 564 50 Χ 
- ἡ περαδιίκοτκ -- Μ,, ᾿υχίὰ 7 αἰίαηι, ἩΠοΓ. οἵ ὅυτ. -- ΟΥ. οπῇ. αὐτῶν --- 9 πευτᾶ- 
“ἴοι -- ταμιειων, Μ, πιτδαλιοις -- Μ, οπΊ. Ἅλε᾽ -- Εβ οἵ οὐλε᾽ πποοῦ - ἀπὸ ἀχρωτη- 
ριων; Μ, ἐβολ γεν πιτώον ετδύοι, (ΟΡ. Πα. 50} δ. ο. --- 15 ςοά. ᾿πἰο οὔ. καὶ 
απὸ πνοῆς ἰσχυρου δωσει πάγος, Πῖοτ, οἵ (Ο]0. ἀρ ΕἸ614, ᾿ηνιῖο ὅυγο--οχ,, ΠΑΡ. 

50 ἀϑίοσίθοο -- ἐπαλᾶ, Μ, οἵ ϑὅυζγ. - ὅσ. ὡς. 

Ιου. ΧΧΧΥῚ, 21 --- ΧΧΧΥΙΙ, το, 

΄' 

ν᾿ Ὁ 2, 



Ῥ.- Ὁ: 

τ Ετεηογᾶα. πᾶϊ χηκ Εβ0οἋ ΝΤΉΟΟΤΟ οἵχλι πκᾶρ᾽ ἴωβ᾽ 

5 ΟὟ ἐν ᾶϊ ἄρερᾶ τκ χιοβῶ ετδόλλ Ἀπχοειο. ὙΠΟΟΟΎΝ᾽ 
χε ἃ πχοειῖο Κἂ πεῦρ βηνε δ τ λαίε ΠποΟΎΘεινΝ ἐβολρϑα πκᾶκε. 

τὸ ΟΟΟΥΝ᾽ Ἅε ΝΤΑΛΙΝΕ ΝΝΕΚΔΟΟΔΕ' θεν πΗρε πῈ ΝΕ ΤῸΠ᾽ 
Ὁ ΝΑΛΠΟΝΉΡΟΟ. ΤΕΚΟΤΟΔΗ ΘΉΛΑ" Οὐεετ᾽ οὐχλὶ πκᾶρ. Ετβε 

ΟὟ λε »ἄ τ ἄλλοὶ χείεχε ΟὟ πᾶο τ ᾶρηλο᾽ ενὸὺ πρᾶρ, πᾶχε. 
90 ἈΗ ΟὙχωυώλλε᾽ Η ΟὙΚρδλλλλα ΤΕΥ πετᾶρερᾶ το ἐροΐὶ χε 
ὃ" εἴεᾶρερᾶ Τ᾿ τᾶ τρε οὐρώλλε κᾶρωξσ" ἌΛΛΗ ΟὟῸΝ πιλλ' νᾶ- 

ἩΔΎ δν᾿ ἘΠΟΎΟΕΙΝ᾽ ἾΘΕ ἈΠΕΤΟΙΧΝ ΝΕΚΔΟΟΔΕ ΕΒΟΔΘΙΤΟΟΤΈΪ. 
99 πΕΚΔΟΟΕ᾽ ἈΛπελλρτ᾽ ΕἸΤρερως" ΕΧῊ πᾶὶ Ἅε ΤΉΡΟΥ 

9 ΟὙΝΟδὄ ΤῈ ΤΊΉΙΛΗ ἈΝ ΠΕΟΟῪ ππᾶὰν Τωκρᾶ Τρ" ΔΎΩ 
ΠΥπΝΔδΝ ΚεοΥᾶ δπ᾽ εὐεῖνε πτεοδολι. ΠΕΎΤΚΡΙΝΕ Ν᾽ ΟὝΆΛΕ᾿ 

4. ΠΥΆΛΕΕΥΕ ἀν᾽ ΧΕ εὐοταλ ἘΠ ΤΗΡΟ᾽ πέετερε πρῶμμε ρρο- 
ΤῈ ΦΗΤΟ σενᾶρροτε ΔῈ ΦΗΤῸ ΝΟ πκεοοφοῦ οὶ ΠΕΎΦΗΤ. 

ΧΧΧΥ͂Π.1 «τἀπποᾶ Τρε Ελίουο᾽ Ἅε᾽ οὐ πνεηδ χε πεχὲ πχοειο 
9 Ἅε πεΐωβ᾽ οἵ τῆ ΟὙδὰ ΤΗῪ ἈΝ ΟὙΚΔΟΟΔΕ χε ΝιΔκ πὲ πὶ 
ετρωπ᾿ ἐροΐ πουοχνε" ἐτᾶσλδοτε πρενᾶχε οὰλ ΠΕΟΘῊ Τ᾿ 

8 Εὐρρλεευε᾽ χὲ εὐἰϑπ᾿ ἔἐροΐ πουοχῆε, ἈΟΎΡ᾽ Ν εκ πε πθε 

ςοά. οπ. οί πὶ γ. 11») οἷ ἱπ| πὶ 12 καὶ αὐτὸς χυχλωματαὰ υϑαὰς εντειληται 
αὐτοῖς, ϑΥΓΟ-Ποχ., πο δυΐοπι ΗἸογοη, ἤπᾶθς οἴπηΐα ποῖαϊ ἀϑβίθγιθοο --- 5 ροβῖ πδὶ 

Μ. Βα. Ἅε -- ςοά. οπι. ᾿ῃΐθρτ. ν. 13) 40] ἴῃ ϑ το οχ, εἴ Ηἴθγ. δῖ δὰ ὃζ -- “ὃ πχοειο 

ΞΜ. εἴ Ὁ., Ηἴεγ. Βθρσ. δἵ ὅυζ. Ξ- ΟΥ. ο θεος -- ηῖε Δα τδακῖε, ργὸ ποιησας, Μ. ΒᾶΡ. οτορ, 

-ὄ [5 ππαῖπε, Μ, Ηϊδγοῃ, εἵ ὅυζγ. -- συ. διακρισιν - Ροβῖ ϑετπηρε ΟΠ]. ὃε --- 11 Ροβῖ 

πεκοτολῇ εἴ οδέετ᾽ Μ. εἴ ὅγτζ. -- ὅτ. Β60. ὃὲε -- Ηἴοτ. οἵ ὅγγ. ἴῃ ἤῃ. [μϑα οἱ ζϑο δ αὸ αἱ - 

δίγο -- ςοά. ΟΠ, ψ6Γ8. 18, ϑυΓ. δἰζογαπα τἀπὶ ΠΘη βία τὰ, ΗΠ ΘΓ. νοτο τοϊταπὶ 580 ἃς 

-- 19λε δδεβῖ ἃ ςείεσὶβ -- κεῖεχε - χε εἴεχε, Μ. Ηϊετγοη. εἴ ὅυζ. - ὅσ. ἐρουμὲν --επο, 

Μ. επίρι --- 3 ογκρδαλααδτευο᾽ -- οὐτρᾶ....... τ- ἰ Μἢ... ἀπ᾿ Ξ- Μ., ϑγγ. εἴ αγ. οὐχ 
ορᾶτον -- Ροδῖ ΟὙῸΝ ΟἿ]. δε -- ροβῖ χχπουύοειπ οὔ). τηλαυγὲς ἔστιν ἐν τοῖς παλαιω- 

μασιν, οἴίαπι ΗΊΘγοη. ομἢ.», ϑύγοσποχ, παδοῖ ἀρβα 6 ἀϑίογίϑοο -- πϑε....... εθολρῖτο- 

ἀὐσηπὸ ΥΡ. οἴ (τ. ὡςπὲρ τὸ παρ᾽ αὐτου ἐπι νέφων, Μ. ἀχφρητδ τεφηνξτεαουῶρπ 

ἀκαλοο, φίχεις πιδήπι, Ηΐογοη. φηοά γ μι σοὶ ἵπ ππδίδιις ---- ἢ ροβῖ πεκλοολε) Μ. 

ΒαὉ. Ἅε -- εὐτρεωρώς᾽ ρῖὸ χρυσαυγουντα, Μ. ετταονε πλουδη που θ᾿ -- Ἀε ἀθοβῖ 

ἃ (οἴοιβ -- τηροῦ - Μ,., Ηἴοτγοη. οἵ ὅγγ. -- Οὐ. οἠλ. -- ΤΤΙΑΛΗ ταὶ πεοοῦ, Μ. Ηἴοτοη. 

αἵ ὅυζγ. -- ὅσ. ογάϊῃθ 'ἤνοῦβῸ Ἢ δοξα και τιμὴ --- "ὃ ἔππτηρῇ, Ηἴογοι. οἵ ϑυυ. - ὅσ. αὖ- 

τον, Μ. ἔρον πος --- ὅὁ τπιο ΟἿ. διο -- Μ. εθ8ε φδι -- Ἅε βΌΡΕΣ νοῦβ. ἃδ αἰζοτα πὰ.» 

Μ. οπι, -- πευρὴτ - Μ., οσοἴοτὶ αὔβαᾳὰς αὐτῶν --- ΧΧΧΥΤΙΙ, εἰ ῥυτὰ -- ὅσ. ὅυσ. ἴῃ 

ΠΊΔΓΡ., Μορἢ. οι, -- ππεαυδόκε, ΚΓ. -- Ογαος, τῆς λέξεως, Μ. εὐοῦδει -- Ἅε αἴζογ. 

ἀδαβί ἃ ςοῖοσὶβ -- πεϊωθ᾽ (510) -- ΟὙΚΆΟΟΔΕ -- Μ, εἴ ὅγγ., Οὐ. ἴῃ ΡΙῺΓ. --- ὃ ροβῖ ἔτδαλδ᾽ τε 

οἴ. ὃς -- πεηδητ - ΜΡ. οἵ ὅγγ., Ηϊογοη. -- Οὐ. ἀθβαὰς αὐτὸν -- υἷτ, πογωσκιτε 

ἃδαϑῖ ἃ σοίογ8, 

Ιοὐ. ΧΧΧΥῚΙ, 12 - ΧΧΧΨΗ͂Ι, 3. 
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.« πουρώνλε' ὙΝΔΧΝΟΥΚ᾽ ΠΤΟΚ Ἅε ΟὙΩΟΒ πνᾶϊ. πεέκτῶν πε᾿ 
Εἴ Ο ΤΕ ἈἈπκᾶρ᾽ ΑΔ ΔλΛΟΪ εὐΧῈ ΚΟΟΟΥΝ᾽ ΝΉΆΛΝ ΤοΟΔβε. 

δ να πεν τ δοκᾶ πεοῦϊ εὐχεὲ ΚΟΟΟΥΝ᾽ Ἡ πιλα πεν Τ ΔΟΟΡ ἢ 

56 ΟὙφῴώοσεβ ἐχώο}" ερε πεεκροο Τὰ ΧΡΗΥ Εχν ΟΥ̓ΝΙΔΑ Ἅε πεντ- 

τ δανεχ οὐώνε᾽ πκοορ, ἔχ πτερῖτδλλίε᾽ πΟΙΟΟΥ δ ΎΟΛΛΟΥΎ 

8 Ἐροΐ οὴ᾽ ΟὙΝΟδ᾽ ΠΟΛΛῊ πόὶϊ ΝΥ τελοΟ ΤΉρΡΟΥ. δίωτοιλ Ἅε 

Ερν θᾶ λδοοδ᾽ οὴ ΦΕΝΠΎΔΗ᾽ ΠΝ ΤΕΡΕΟΟ ΤΟΡῪΡ ΕΟΝΗῪ ΕβολῸΝ 
9 ΦΗ͂ΤΟ πτεολᾶδλΥυ δίκω Ἅε πδᾶο᾽ ΝΟΎΚΔΟΟΣΔΕ πρεβοῶ" δὶ- 

ιο σδοολεο Ἅε ΠΟΎΝΙε. δίκω Ἅλε πᾶς πρεν τος" δ πεν κι ΔῈ 
᾿ ἔρῶο 1.1 ΦΕΝΠΎΔΗ δίχοοο Ἅε πδο᾽ χε ερη ἀπῶρ, Οὐὰ πειλιδ΄ 
.ῳ. Ν͵ΕΤοΔᾶ ΤΟ διλλᾶ ΜΉ͵ΊΕ ΝΟΎΡΦΟΕΙλΑ᾽ ΟὙΩΟΣ ΠΡΗ ΤΕ. Ἢ 

τ διολλῖπε ορκ᾽ ἈΞΠΟΎΟΕΙΝ ΠΟΤΟΟΎΕ, ἃ ΠΟΟΥΝΦΤΟΟΎΕ Ἅε᾿ 
ι3.. ἩΔῪ Ετειλάξίο εἄλλᾶοτε πΑρΗηΗ ΧΟ ἀπκᾶρ᾽ ἘΝ ΟΠ ΕβΟἋ 
“ οἴχωςφ πνηδοεβησ [ἭἈῊ ΠΝ͵ΤΟΚ πεν Τἄκχὶ ΠΟΎΟΘΛλε᾽ Εβολρλλ 

πκᾶρ᾽ ἄκπλδοοε ἡλλοο  πζώον" ΔΎ ἄκκᾶδο᾽ πρεηᾶ χε 
ι. οἴχλι πκᾶρ΄᾽ Η δκοεῖ ποΎυοεϊν ἐβ ολον πδοεβηο ἄκουα 
6 Ἅε κι πεόσβοΐ πηχδοΐθη τ ἄδκεῖ Ἅε᾽ εορᾶϊ εχὺὴ ΤΠΥΣῊ πϑθᾶ- 
: ᾶοοδ'᾽ Η ἄκλλοοςθε ο΄ὴ', ΔΡΗΗΧΟ ἈΠΝΟΥΝ ωδγυογων Δεῖ 

πᾶκ ρὰᾶ ΘΟΤῈὲ πόσὶ ἈΠΗΔῊ ἈΔΠΑΛΟΥ ἢ ἃ ΝΆΝΟΥΤ᾽ ΠΆΛΑΙ ΤῈΕ 
ι8.. ΔΎ Εροκ ΔΎΟΤΟΤ᾽ ΚΟΟΟΎΝ Ἅλε Ἄππωχκ κπκὰρ, ""ἂτᾶ- 
19 λοΐ χῈ ΟὙῊΡ πε. ἐἔἘρὲ ΠΟΎΟΕΙΝ Ἅε ο΄ὴ ἄζ πκᾶρ᾽ ἄς Ἅλε πε 

0 παλᾶ Ξλπκᾶκε᾽" δἰπεκευχιτ᾽ ἘΝΕΎ ΤΟ." Η ΕΚΟΟΟΥΝ ΝηεΥρἴο- 

ὁ ροβί ἐηδιαπουκ᾽ οὰπὶ Μ, οπι, ὃς --- ὁ καδιτδαλοῖ 5486 πτλλ Τοδβε βοτρία ἴῃ 

ἤπς ρΡαρίπαθ ὉΒ, τϑρθίππτίαγ 1π|10 564 6 η15 --- ἴ πιτερί τ δαλίε᾽ (519), Μ. Ηϊδγοη. οἵ 

5ΥΓ. -- Οσγ. οτε ἐγενηήησαν -- εροΐ -- ΗἸοτοη. ὅ50ζ. εἵ Οσ. με, Μ, ἔρος -- πδττελοο -- Μ,, 
Ηϊογοη. εἴ ὅυγ. - Οσ, δἀά. μου --- " δἴτοπτοιἑ -- Ηΐον. ὅγζ. οἵ ὅσ. ἐφραξα, Μ. δνλδω- 
9 δι ---  δἸδόολεο -- 5.1. εἴ ΟἵἿ., Μ. οπι. ργοῇ. 58, -- τ. εἴη πούπιαε βοηρία οϑί 
ΑὉ αἰΐογα τηᾶπὰ -- Μ. ἴῃ ἤη. δα. πιωτ γογὶβ ---- “ἢ πρεντοςυ βογρίαπι.... τδι᾽, 
Ροβῖθα θπηθηάδίαπ) -- δἴτί ἔρως, Μ. διτᾶκτο ἔροοσ!, ΗΙ6Γ. ὅζγ. -- σσ. περιθεις --- 1' δ 
πειλαδ. ΡΓῸ μέχρι τουτὸ - πτετακοδιδτο, ΗΊΘΓ. Μ, οἵ 50Γ. Ξ- ὅσσ, χαν οὐχ ὑπερβησῃ 
--- τ΄ δωωκ᾽ ῥῖῸ ἐπι σοὺ - ΒΥ. 1 ογο.) Μ, πᾶκ ἄλμαδν πε -- εἐτεη)φλδζίο -- εαυτοῦ 
ταξιν --- "΄ πογδλκε᾽ ἐβολρας πκδρ᾽ -- Ηἰογ. ἐογγαθ {πείπηι εἴ Ὁ. γῆς πήλον, ΟΓ, γὴν 
πῆλον -ϑΥτγ, [μα [κ3.»., Μ, οΥκδᾶϑι τολλι --- 15 Ἡ δκεεῖ, Μ, οἵ ὅυχ. -- ὅσ, ἄφειλες ὃε 

τὸ 86ς, ἴῃ πογνοεῖς [Πἴτὰ ψο 15. ἃ ΠΊΔΏΙΠΙ ΓΘΟΘΏΙΟΥΙ ---- 6 ὙΥΤῊ τοῦ ὙπΠΎΤΗ (Ξ- πηγὴ) 
ἴῃ ΓΑΘΌΓΑ -- Ἡ δικάλόοε, Μ, -- ὅγγ. εἵ ὅσ. δκαλόι ἅδε -- 7 δγογωμ Ἂε - ΘΥΓ, οἵ 
Οτ,, Μ, “Ἢ οεημδουώῃμ -- ΠΗΆΉ - πυλαι -- δὶ ροβί ἢ (σϑίογι ὃς) ΘΈΡΟΓΙ νθῖβ. ἃ ΡΓ. πάπα 
-- 7911, Ὁ 1ἴΠ ΚοοοΥπ ΒΌΡΟΙ νοΓ5. Δ αἰΐοσγα πηᾶηι, Μ, κη Κοώονυη -- Ἄχπκδο,, Μ, ὅυγ. 
- τ, τῆς ὑπ᾽ ουράνον, ΗϊοΙοη, σμὖ σοοίο, ἰϊ. νυν. 24 οἵ 33 -- Ροβί σδιτδαλοῖ οἵη. ὃὲε 
- "αἱ, λε' - ϑγγ, εἴ ατ., Μ, οὐορ, --- “5 Ἀκπεκειυχιτ᾽, Μ, δι ΚΗΔΟᾺτ - 5, οἵ 
Οἵ, εν ἀγάγοις με -- τ, Μ, τοχε, ὅυζ. -- Οἵ, εἰ δὲ και, 

Ιου. ΧΧΧΨΝΙΙΙ, 4-20, 



ΝῊ 
ὈΕ: 

᾿ς 91. ΟὟῈΕ ΓΟΟΟΥ Ν᾿ ΝΤΟΟΥΝ᾽ ΧΕ ΝΎΔΎΧΠΟΚ᾽ ΤΝΔῪ πᾶςθε τ ἂπο 

Ὁ Ἅε ππέκρολιπε. ἄκεϊ Ἅε ἐχὺνὺ πᾶρωωρ πππειχίωπ᾽ ἄκνδὺ Ἅε 
Ὁ ἐπᾶρωωρ᾽ ππτεχδλᾶζα᾽ ΟΚΗ δε πᾶκ᾽ εορᾶϊ ΕΤΕΥ νοῦ πη- 
οι. ΧΑΧΕ" ΕὙΦΟΟῪ ἈΠΟΛΎΛΛΟΟ ἈΝ οὙΐωε. ἔρε πχδο Ἅε ΝΗῪ 
5 ΕΒΟᾺ ΤΩΝ" Η ΠΤΟΥΎΡΗΟ᾽ ΕὙΠποΟρ ΕβΟᾺ εχλκ πκᾶρ᾽ πἴλι 

ΠΕ Τ ΔΘ ΟΟΒ ΤΕ ΝΟΎΦΟΟΥ εὐ]οςθ᾽ εὐ ΟὟ ΤΕΈρίΗ τε ΠΝ ΝΕ ΤΟΡΤΡ᾽ 
98 πιλα πὲ πεΐω Τ᾽ ἈΧΠΡΟΎΛΑΠε" πλὰ Ἅε᾽ πεν δ χπε ΤΉ ΔΤΙΔΕ 
Ὁ ΓΕ Ἐἔρε ΠΕΚΡΥΟΤ Δ Δ ΛΟΟ᾽ Ἅε᾿ ΝῊ ἘΒΟΔΘΝ Νιλλ" ππλα Ἅε᾽ 
Ὁ πεν τ δο χπε πχδο ΕἸῸΝ πὲ πᾶϊ εὐδοεῖ εορᾶΐ πθὲ ἣ- 

ΟὙΆΛΟΟΥ εὐ ΟΟὟΟ" ππλκ Ἅε᾽ πεν τ δο ΤΡῪΡ προρ᾿ Ἀπδοεβηο᾽ 
8] ἄκεῖλλε Ἅε ΕΤΆΆΡΡΕ Ν ΤΟΙΛΑΛΟΥΤ᾽ ΔΎΩ ἈΚΟΎΩΝ ἈΠΕΚΤΟ᾽ 
5. ἈΧΠΟΟΎΝΡ ΟΡ ΚΟΟΟῪΝ Ἅε᾽ ΠΝΕΚΤΟ ΝΎΠε᾽ Η ΝῈΝ τ Δ ΎΘπε' 

ἃ ΦΙΟΎΟΟΠ οι κι πκᾶρ᾽ ΚΝΔΆΛΟΥΤΕ Ἅε᾽ ἘΝΕΚΔΟΟΔΕ Ν᾽ ΟὙΦΡΟΟΥ 
85. ΠΟΕΟΟΤ ΑΙ ΝΟΩΚ ΟΝ ΟὙΟΤΣΤ᾽ ΜΔΛΟΟΎῪ εὐ κΚπᾶ ΧΟΟΎ ἍΕ 
ΠΦΕΝΚΕΡΔΎΝΟΟ ποεβωκ' οενᾶχοοο Ἅε πᾶκ χὲ ΟὟ πετοοπ᾽ 

80 πΑ ΠΕΝΎ ΔΟΤ πττοοφῖᾶ Ἑποώρε πνερίολλε Ἡ τεοβῷ π- 
ὃ ΤΑΛΝ Ὑ ΠΟΙΚΙΆΤΗΟ πιδλ πεν τ δ π᾿ ἘΝΕΚΔΟΟΣΔΕ ΟΝ τΤεοοο- 

8. Φίδ' δορικε Ἅε᾽ π Ἠ πε ἐπκᾶρ᾽ οπᾶδτ Ἅε Εεβ0Ὰ πθὲ πουΎκᾶρ, 
ὃ ΕὙΚΟΝΝΙΔ ΔΎΩ ἀΐτᾶσο πθὲ πογῶνε ποῶβε. κνδᾶσδωρδ Ἅε 

4“. ΠΟΎΦΡΕ ΝΑΛΛΛΟΥῪ Κηπδ τοῖο Ἅε ΠΝΕΨΎΣΟΗ πνελρᾶκων᾽. οερ- 

ΦΟτΤε τᾶρ᾽ ο΄ ΝΕΥΔΝΝΚΟΎΚ᾽ ΘΕΦΆΛΟΟΟ ΟΝ ΦΕΝΦΎΔΗ εὙὐδορό- 

Ἢ πηδὺ ΡΓῸ τὸτε -- Μ. χππιοηον ἔπτεκκαδν --- “ἢ δκεὶ Ἅε -- ϑυγ, εἵ ὅγ', Μ. “";ν 

δκῖ, οἵ οὔ. αἷῖ. Ἅε -- "ὃ ἐτευποῦ - εἰς ὡρᾶν, Μ, ἕτονάλον, αυοα 7 αέΐαηι ἰεσιῖ ἴῃ 

ταδῖρ. ΕτουαλοΥκι -- πολύλλοο (810) --ἰ δ΄ Ἦ πτουρηο᾽ -- Ηϊογοη. ὅ50ζ. εἴ ὅσ., Μ. οὔτι. 
- ὅ5 ροβῖ πῖαν οὔἹ. δὲ -- εὐυοτο᾽, τ. ρυσιν, Μ. πελὶ πεορκωιζπειυ -- τερῖη (οϊὰ5 Ν 

50 νϑῦβ. ἃ ργ. πιᾶπῈ) πτε᾽ (- ὃς) ππευτορτρ -- ὅγτγ. οἵ ὅτ.» Μ, πελκ πεομκώντ -- ςοά. 
Ομ. νυ. 26--27, αἱ ἴῃ ϑὅυτγοσ-μοχ. (10. εἴ Ηἴδθγ. 5 δ Ἰοραπτατ --- "ὃ Ροβῖ πὰ ῥτὰβ 
Μ. Π4Ρ. Ἅε -- αι ἴῃ περι τδο πε ΒΌΡΟΙ γοῖβ. ἃ ῬΓ. ΠΊΔΠΕ ---- δ᾽ ἘΒΟᾺ ΘΙ πιλκ᾿ ΡΓῸ εκ γᾶ- 

στρος τινος --- δ ροϑῖ πογαλοοῦ Μϑιῃρῃ. δάά. εὐοι -- Ἀε᾿ -᾿ Μ, ὅγγ. Α. εἴ. Οτ. οὔ. 

--- 8581 δ.ε -- ὅυγ. εἴ Οἵγ., Μ. οἱ. -- ἀν -- ὅ5υγ. οἵ Οσ., Μ, τε -- ᾿ςοά. οπιν νος 88, 6] 

ἴῃ Ηΐδγοη. εἴ ϑυγο-μοχ. δῖ 5880 δ -- δ᾽ ροβῖ ἢ Μρηιρῇ. εἵ Ηΐδθγοῃ. μᾶδ. τηροὺ 

-- 8. δεἰ - ὅϑγΓ. οἵ Οἵ.» Μ. Ἵλη; ἴτν ν. 584. -- ἐπεκλοολε, σοϊετὶ ἴῃ βἰηρ, --- ὃ αἷς. λε 

-- ὅυγ. εἵ Οἴαδς., Μ. “τη --- ὅδ πιὰ -- Μ. εἴ Α.) ὅϑυγ. -- Οσ. τις ὃς -- πτοαπ τποικὶὰ- 

πῆο -- ποιχιλτιχὴν --- ᾽7 ροϑβῖ πιλὰ Ομ, ὃς -- τεεοοφῖδ, ςοϊοτὶ οπν. αὐτοῦ --- ὃ ροβῖ που- 

καρ᾽ Μβθῃῖρῆ. αἀά. εὐὐρχη -- βου ρίαπι κοπιᾶ -- χονια, ἃ Θαά. ΡΓ. πιὰπὰ 5 ροΓροβιτα πὶ 

αἰ καὶ -- ἀῶ δῖτασς, οςοτοτὶ -- τ. χεχολληκα ὃς αὐτον -- πογῶπε ποῶβε ἐαρέθηι 

σἰοδαο, Μεαρῃ. -- ὅτᾶθο. ὡςπερ λιθῳ χκυβον, Ηΐεγοῦ. εἴ ὅγζ. - Α. χυβον λιθοις 

-- δ᾽ κκδσώρδ' Ἅε εἴ κηδιτοῖϊο᾽ Ἅε -- ὅυσ, οἵ ὅγ., Μ, ἵν χηδιυχώρᾳ εἵ τὲ ὅζπᾶ- 

τοῖο --- ἢ πευααδππκουκ - ὅυσ, Ηἴογοη, οἵ τ.) Μ. ΟΥ̓Δ ἸΕΚΟῪ -- ΦΥᾺΝ τὸ υλῃ, 

Μ. πιπυ Ἄη (510). 

Ιοὺῦ. ΧΧΧΥΙΠ, 21-40. 
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ἃ πιλα Ἅε᾽ πεν τλοοθ τε πτερρε ἀπά βωκ' ἐρεὲ πεύλλᾶο τἄρ᾽ 
ΧΧΧΙΧ,α ἄτυκὰκ ἐρρᾶϊ ἐπχοεῖο ΕὙκῶτε εὙὐωΐϊνε ποὰ ΤεΎρΡρε. ἄκ- 
9 ᾶρερ, Ἅεἰ πνᾶδκε πνεῖ ἄκωπ Ἅε πνευεβᾶ τε λλλλίοε' 

9 ἄκβωλ Ἅε᾽ εβολ πνευνᾶδᾶκε΄'΄: δἄκοάδλν πνεΎωηρε Ἅε εν 

ὄφοτε. πιλὶ πεν τ δοκὰ οὙεῖδ᾽ ΠΡΦΟΟΎ Τ᾽ πρλλρε" Η πιλὰ ΠΕΝΤο 
: ΔΙΒᾺ πε ρρε δϊκω Ἀιπεολλὰ ποϑπε᾽ περηλλοο εὔοβε 
ποᾶ πλληῆθε ΠΟΎΠΟΔΙΟ᾽ ἐπειοται ἀν᾽ ἐἄρικε πρεοχιολα' 

9 ἀνδς Δε πόαὶ ΟὙλΛΟΥΪ Ἐπ Υ ΡΟΝ Η ΟὙΛΛΟΝΟΚΎΡΩΟ᾽ ἐρ- 

λον πἄᾶκ' [Η ἙΡΝΚΟῪΚ διχλλ ΠΕΚΟΎΟΛΛΟΙ] 

᾽ ΕΣ ἜΝ ΝΕΎΦΟ πρύϊπε: ὙΔΦΟΛΛΟΔΟΥῚ ΧῈ ΟὟΤ ἢ 

10 ΒΞ ΜΠ ΠΤΕΚΟΎΝ ΔΑ ΠΉ Δ ΝΡΟ. δλλλᾶ ΕἰἸσ ΟὙΘΉΡΙΟΝ φὰ ΤῊΚ 
 ΕΟΟΎΕΔΑ ΧΌΡΤΟ Ἶθε πουλᾶσε. ΕἸΟΦΗΗ ΤΕ εἐρὲ τΤεοδολ δ: 
12. ΤΈΟ Γπε᾿ ΔΎ εἐρεὲ τε πολ ΤΕ οΙΧΝ ΘΕΔλπεὲ ΠΡΗΤῚ δατᾶρφε 

πεειοὰ τ᾽ ερᾶ ΤῸ] πθε ΝΠΟΥΚΎπδριοσοο ΔΎΩ ΝΕΟΛΛΟΎΤ᾽ δ λλι- 
- Δ ΦΕΝΟΠΙΡΟΟΎΕ ἌΠΕΝῚΠπΕ ΝῈ ΝΕ ΟΠΙΡΟΟΎε ΔΎΩ ΟὙΠεπιπε 
“ΠΟΥ ΤΟ, πὲ πκᾶο ΝΠ ΕΟ ΧΙΟΕ. ΕΤῈΕ πᾶϊ πὲ ΠπεροΎει τ᾽ πλᾶ- 

οδμᾶ Ἄπχοειο ΠΉ͵  ΔΟ τ ἄλλο ἐὐοβε ψκλλ06] εβολφϑιτη περ- 

ἡ πε ἴἢ οβτε 5ΈΡΟΓ νεῖβ. ἃ ΡΓ. τῆδῃὰ -- τεγρρε -- Μ., Ηΐδγοη. εἴ ὅυζ. - (1. βἴπε 
αὐτῶν --- ΧΧΧΙ͂Χ, ὁ τηϊο οπ]. εἰ: εγνὼς καϊρον τοχετοὺυ τραάγελάφων πετρᾶς; ΘΥΓ. 

εἴ Ηΐογοη. παρ. 580 ζ, Α, ραπῖογ Πϊς οηϊ., 864 Π4Ὁ. ἴῃ ἔη. ν. 3 --- 5 ππεύέβδτε 
ἀρεεῖσε - Μ,, Οἵ. μῆνας αὐτῶν πλήρεις τοχέτου αὐτῶν (Α. εἴ Υ. οἴῃ. 8ες. αυτων), 

Ηΐογοη. - ὅγτ. θοῦ» ἰρολον βοὸς ἢ ἐχῖτ ΡΓῸ δὰπ -- ἴπ πη, οπ1. ὠδινας δὲ αυ- 
τῶν εξαποστε ΘΝ γ Εἴ ἱπίορτα μη ψεῖβ8. 4) 488 οπηηΐὰ ἰπ Ηϊογ. οἵ ἴῃ ὅυγο--Ποχ. δὰ Ἂς 

- " ροβῖ πιλα οὐδεν οπλ. ὃς -- Η πιλκ, Μ. -- 5γΓ. οἵ ὅτ. Ἅε πίλὰ ---- δ ροβῖ δἴκω οχῃ. δὲ 

πίη ἤη. οὔ. χαι τὰ σχηνωματα αὐτου αλμυριδα., οἵ Πᾶες ἴῃ Ηΐϊογ. (Ο]Ρ. εἴ 5γτο-- 

Ποχ, Ἰαραπίαγ 500 ἀϑβίοσίβοο ---- ᾿ εαξοώβε -- ὅυζγ. οἵ ὅτ.) Μ. ὡδαοωβιε Ἅε -- ηΐς ἀπ᾿ οοά. 

οτη. ὃς -- ἴτ, οπ1. τοΐϊῃ πὶ νογβ. 8, 401 ἴῃ Ηΐοτ. οἵ ἴῃ ϑυγο-ῆοχ. οϑῖ 5 δ -- " ογαλουϊ 

πδυνρίου" (510) Ἡ αὐϑιηΐ ἃ ὅγζγ. Ηϊοσ, εἴ ὅγ., Μ, οὔγ. τοΐϊπ πὰ ρῥτϊπιηλ ΠοΠ.  β[ ΟΠ} 1 πὶ 

- οποκυρωο᾽ - μόνοχερως --- ΧΙ, ὃ ροβῖ ἥσαλερ, οὔ. Ἅλε -- " σδιϑοαλολοτι -- ομολο- 

γήσω, Μ. ῥγαθγηϊτς οΥορ, --- “5 5ΌΡΟΓ ογϑηρίον (-- Ηΐογοη. οἵ Μ., ὅγγ. -- γ᾿ θηρια), 

ϑβογρίατη αϑΐ Δ αἰΐογα τηᾶπιὶὶ οὙθΉριο ἀκποόπηρο -- εὐοΎγειι -- Μ. οἵ Ηΐοτοη,, 50Γ. οἵ ΟΥ. 

ἴπ Ρατγ, -- ποραλδοε, σαίοσὶ οαπ] αΓ. ἴῃ ῥἷυγ, --- Ἢ τε ῖπε - Α. εἴ ὅ5υζγ., ὅτ. οπλ. αυ- 
του; Ηϊογοῖ. Ὁ οἷμε: Μ, πτεεῴιτ, οπηθηάαΐαπι 'ἴπῃ πᾶΓρ. ἴῃ τε ἵπι -- ἄγω, Μ, οἵ 

ϑγζ. -- Οἵ. ὃς -- πρη τα -- Α. ϑὅυγ, οἵ Μ. ττε τεαπεῖι, ΗἸοτ, -- στ, οπλ. αὐτοῦ --- ἰ5 πεη- 

οδιτ᾽ - Μ, ὅγτζγ. οἵ Α., Ηϊογσοη. -- 6γ. αὔϑαας αὐτου -- δγώ, Μοιηρῃ. οἱ ὅγγ. -- στ, δὲ 

- [ἢ πειῖπε, Μ. -- Ηϊοσοη. 50Γ. οἵ ΟΥ, τέρολλτ -- ΑἸ[Θ ΓΙ ΠῚ οπιροονε, βογιρίαπι ἴδη- 

ἴα τα ΟΡ 5ΌΡΟΓ νοΓ5. -- ἄγω -- Μ,, ὅγγ. - ὅσ. ὃς -- πκᾶο πτεοΐκιοε, 5 ΓΟ -ΠΟχ. γοραςς 
οὔ. 'γ- γ) ΡΙῸ ρᾶάχιῖς αὐτου, Μ. πεεροοι. 

Ιου. ΧΧΧΨΠΙ, 41 -- ΧΧΧΙΧ, 1-ο. ΧΙ,, 8-14. 

ἐπ δου δ νι ἐν ας ΟΝ 
" Ὁ ΑΔ . 

ΏὮ., ΧΧχν- 

ῬΡ- τί: 



ΤΠ Ων πη: 

Ρ. πϑ: 

5» ΔΥΥΕΔΟΟ. δοδλε ΕΑΝ ΟὟ ΤΟΟΎ πκοορ, Δα εῖιρε ποΟΎρδςϑε δὴ 
ιο ἘΠ ΤΒΝΟΟΎΕ Οὴ᾽ ΔΆΝ ΤΕ ΕΟἸΝΚΟΤΚ οὰ ΘΟῊΝ ΝΙλΑ᾿ οΑ ΤΥ ουὐ- 
τ ΧΟΟΥΩῚ ἈΛῚ ΟὙΚδ(Ο ΜΝ ΟὙΤΡΒΗΕΙΝ᾽ οεχι οἄϊΐβεο ΝΡΗ ΤῈ 
ι5 ΟῚ ππΟδ᾽ ΝΘῊΝ ἈΝ ΝΕΎΤ ἂρ'᾽ ΔΎ πολ πη το. ἐρᾶν 

9 ΠΤΈΛΛΗΡΕ Ἅε τπ ελλεηδιοθᾶνες. κῆδεινε Ἅε ἈἈΠεΆρδκων ὃὴ 

οι. ΟὙΟΐλλε κε δ ἍΔΕ ΝΟΥ ΤΟΒ εἐρὴ ᾶᾶν τ ᾿κνδουωτοα ἍΔΕ 

9. ἈΚΠΕΟΌΠΟ ΤΟΥ οὴ ΟὙρᾶλᾶκ. ονᾶχω λεπᾶκ πουοοπο πκωρ9 
9. Φὴ ΟΥΘΆΒΙΟ ανδολλινε Ἅε πλλλλὰκ ΠΟΥ ΔΙΔΘΗΚΗῚ ΚΝ Δ ΧΙΥΤΕΙ 
4 Ἅε πραοδὰ ἃ ἐνερ. κγδἄδοωβε Ἅε ψ,λλ06) θὲ ΠΟΎΘ Δ ΔΗ Τ 
Ὁ. Ἡ ΚΝΔΆΛΟΡΟ Θεὲ ΠΟΥ χα Χ ΕΤΟΟΤῸΙ ΝΠΟΎςΘΗρεώθηλα. ερε πρεθ- 

ποῦ οἄδη ΠΡΗΤΕ ἐρὲ πρέεθνοο ΝΝΈΦΟΙΝΙΖ πώς Ἀλλοῦ 
6 ερωώδὰν χοΐ Ἅε πιλλ' Εἰ εὐαλὰ ΠΟΥΩΟὟ ΠΝ ΝΕΎΕΘΘΟΙ φᾷ ΟὙΟΝῸΕ 

Ὁ ΠΟΎΥΩΟΥ ἈΛπεοοδτ. κηᾶ Τα λο ΝΎ ΕΚΟΙΧ εχοθο] ΕΔΚΡΠΆΛΕΕΎΕ 
ἈΠΠΟΔΕΛΛΟΟ ΕἸΘΟΟΠ δῷς πεοηοωλλὰ ΕὙ ΑΛ Τ ρει τ᾽ εὐωπε. 

ΧΙ, ἈΚΠΚΗΔΎ Εροο] ΟὟΔΕ ΟΝ ἈἈΠΚΟΌΠΉΡΕ ΕΝ ΝΕΤΟΎΧΩΟ ψ1540- 
ΟὟ ΟΥΔΕ ΠΎΡΡΟΤΕ ἄνπ. χὲ ΕΒ ΤΟΥ πᾶϊι πλκ τὰρ πεν τδο- 

9 ΓΟΎΒΗΪ Ἡ πιὰ πεν τ δεοδρερᾶ Τὸ εροΐὶ Δο Ύπολλινε πκὰρ, 
« 'ΤΗΡΟ πωΐϊ πε πϑὰὶ πετ νᾶ δωλπεβολ πρὸ Ν τε βου" ΝιλΑ 

5. Ἅε πεν τ δ βὼκ ἐρΟΥῪΝ ἐπκβ Βε πεηρὼκ. πιλα πε ἡ ΔΟΎΩΝ 
ὃ ἘΑΠΎ ΔΗ ἈΛΠΕέοδο ΟὙΡΟΤΕ Ἅε πὲ πκῶτε Ννεοοβθε. “ϑενοβωθε 
ΠΦΟΛΑΝῊῪ ΝῈ ΝΕΎΠΕΟΦΟΎΝ᾽ ἐρὲ Τεῦλλρρε ἍΕΟ ἦϑθε πούώνε ἣ- 

1 πε δττελοο -- Ηΐογοη. ὅγγ. εἴ Ογ.,) Μ. πιδυτελοο --- δ Δαδλε ΡγῸ ἐπελθὼν δε 

- ἰδ σρβπειν - βουτομον -- "ἶ ροβῖ δαΐβεο οι. ὃς -- ακἵτ πευτὰρ -- 50Γ. κϑδ αὶ οι Χεν,ν 

Μ. εὐ Ηΐεσοη. - γ. οπι. αὐτῶν --- δ Ἅε, Μ. ὅϑγγ. - ὅτ. οἵι. -- εαἰκεαδίοθᾶπε -- οὐ 

μη αισθηθῇ -- πίῃς ςοά. οἱ. πεποιθεν οτι προςχρουσει ὁ Ιορδανης εις τὸ στομὰ αυ- 

του, εἴ τοϊαμπι γ. 19, 486. οπχηΐα ϑύτο--Πθχ. 500 δῷ. ἃ; Ηϊδγοη. οὰπὰ οοἀ. 248 ςουυ- 

Ρτομοθηάῖς 50 δχί οὕὔδπι τμἰτία τα ν, 18 --- ὃ κηδῖ ρτὸ περιθήσεις, Μ, οι. ἰπῖερταπι 

γ6Γ8. --- “' ςοά. ᾿ηϊο οὔ. ἡ δησεις κρικον εν τῷ μυχτηρι αὐτου; οἵ πᾶος ϑυτο-ἶοχ. εἴ 

Ηἴοτ. Ἰασιης 5. ἀβίθυβοο ---- ὅδ ϑὴὶ ουϑέβιο, Μ. πελα ουδίον - μαλαχὼς --- "ὃ κπᾶ- 
κυτῇ λε - Ηἴογ, ὅυτζ. εἵ Οσ. ληψὴ ὃς αὐτον, Μ. ηδιίυωπι ---- "ἢν ---ϑυγ. εἴ θγ., Μ, λε 

- ὅ5 ροβῖ πρεοποο δὶβ οἵῃ. ὃς, Μ. ρυῖιβ τὰ ην ΟΠῚ. ---- ἢ πουῶτ ρυὰβ ἀθεβῖ ἴῃ Μ. 
-- ςοά. ἴῃ θη. οὔχ. χαι εν πλοιοῖς ἀλιεὼν χεφαλὴν αὐτου, 488 580 δῷ Βαδοηῖαῦ ἴῃ 
Ηΐογ., ἰανῖτο ϑυγο--Ποχ. --- “ἶ ροβῖ κει τ δι ο ΟἿ]. ὃς -- πτεκδίν -- Μ., ϑυγο-δοχ. οἵ Ηἴογ. 

Ξ- (τ. οὔλ. σου -- εταχτρειοωτ᾽ εὐῶπε ρῥῖῸ καὶ μηχετι γινεσθω --- ΧΙ," πετονυπκὼ 

Ξ τοῖς λεγομένοις, Μ. πηξίκω -- οὐλε, ὅτ. ου, Μ. Ἅλε ροβῖ κερδοΐ ---  Δαγπολιι- 
πε (519) -- καὶ ὑπομένει -- πκᾶρ, τηρᾷ, Μ. Ηἴογ. οἵ ὅγγ. -- Ογ. εἰ πασὰ ἢ ὑπ᾽ ουρᾶνον 
-- ςοά. οπὶ, ἴοϊα πῃ] νϑῖβ. 3, αθθὰ Ηΐογοη. δαθοῖ 50 ἀβίουϊβοο, ϑυγο--ῆοχ, ταρταμη 

νοῖρα οὐ σιωπήσομαι διίαυτον ποῖαϊ ᾿Χύ «ἰ, --ο- ὁ Ἅε -- ὅγτ, εἵ Οἵ., Μ, τὲ -- επκῆῖδο 
- Μ,, ὅϑγγ. -- Ὁσ. ἰῃ βίῃρ. εἰς πτυξιν --α ὅ Ἂ6 ἀὐοϑβῖ ἃ Τοἴο 5 --- ὃ Μ, ρῥγαθην τς νοῦ. 

Ἰοδὶ ἘΣ ΟΧΡΝ δ, 

Ἂ 

ὍΝ 
' ΤΩ 

ΒΣ.,.. 



ὑδ 

ὍΑΔΛΗΡΙΤΗΟ πὲ ΟὙππᾶ Ἅε οὰδ ΤῸ] ὐἄρε ΟὙΟΎΟΕΙΝ Ἅε σέ 

δκκ πεηᾶν τ ς᾽ ἐρεὲ πε βδλ᾽ ἍΕ Ὁ ἾΘΕ ἈΛΠΙΝῈ ΧΠΟΟΎΝ ΤΟΟΎΕ. 

10 δϑενλᾶμπᾶο ΕὙΧΕΡΟ ΝΕΤ ΝΗΎ Εβ ον ρώδ ΔΎΩ ΕὙΦΗῪ 
" δὴ φενεοσζᾶρᾶ πκῶρτ. ΟὙΚάᾶπνοο πρῶ ἐὐλλοΎρ, ΟΝ ρεηχδ- 
ι. βεο ποὰ ΤῈ ΠΕΤ ΝΗῪ εβολον νεησβωᾶ. φδεγχββεο δὲ τεῦς 
3. ΨΎΧΗ οΟὙ δ᾽ Ἅε ΠΕΤ ΝΗῪ Εβολον ρ. ερε οὙδολα Ἅλε 

Ἵ 
9 

ΜΠ ΘΟΠ ρολλ πεοιλλᾶκϑ'᾽ ἐρὲ ΠΤ ἄκο ΠΗῪ ἈΛΠΕΟΚΑΤΟ Εβο0Ὰ. ερε 
ιό ποᾶὰρς "πεηοσλὰ Χο. ἃ ΠΕΙΦΗΤ Χρὺ ἴθε πουώπνε. δοᾶφε 
ιὸ ἍΕ εἐρᾶ τῈὲ' ΘΕ ΠπΟΎΕΛΛΗςΟ᾽ ελλεοκια. εὐδνκοτο ἍΔε «9ἄρε 

ΟὝΦΟΤΕ τᾶρε ΝΕΘΉΡΙΟΝ ἈΜΝ ΠΤ ΒΝΟΟΎΕ ΕὙσδΕ οἵχλι πκᾶρ.. 
18 ερωᾶν ΦΕΝΔΟΥ ΧΗ ΤΟΛΑΝ Ὺ ΕρΟΩ] ΠΝΕΎῪΡ λᾶδνυῆϑ πᾶθ]  εἐρε 

ππενιπε Ηπ᾿ ΠΤΟΟΤΟ θεὲ ἈΠΤΩΡ, ΠΡΟΑΑΝῪ Δὲ πθεὲε ποΟΎωΘε 

19. ΕἸΟΎΟΩΘΕΙ. ΠΝῈ ΟὙΟΟΤΕ ΜΠενῖπε ΧΟΤΟ ἐρὲε πβᾶκωπε ηπ 
2. ΠΤ ΤΟΟΤΟΙ ΘΕ ΠΟΥΟΡΤΟΟ ῳὡδοοώβε λε ποᾶὰ ΟὙΚΑΑΤΟ ἣ- ἴρ. 
38 Κωρτ. φΦεπροβολίοκοο ΕὙΤΉ ΚΞ πὲ πεοπρηςθ" ἐρὲ ΠΟΥ β᾽ ΤΉΡΟΩΙ 
5 πϑᾶλδοοᾶ οἄροο θεὲ πΟΎΌλε εὔο9. δ τρε ΠΝΟῪΝ ΒΡΒΡ 

35. ΘΕ ΠΟΥ Δ ΔΚΙΟΝ᾽ δαεπ᾽ θᾶ λᾶσοὰδ πθεὲ πΟΎει Δ ΔΎΩ πωρικ᾽ 

3: ἈἈΠΝΗΟΎῪΝ πθεὲ πουδιχδλωτοο. ἈΝ λᾶδΔΎῪ Δὲ ριχλὶ πκᾶρ, 

1 ςρά. ᾿η]|Ὸ ΟΠΊ. εἰς τοῦ ενος χολλωνται, εἴ τοίμηι ν. 8, 46 ϑυτγο--Ποχ, οἵ (ο]Ρ. 

50 Ἃ ."., Ηἴογοῃ, ἱπίαργοβ νυ. 7-ὃὁ μαρεῖ βιὉ δϑβίθχιϑβοίβ -- ροϑῖ οᾶδι ΤῸ ἴῃ οϑάθηι 

ἴϊηρα ἃ αἰΐοσα τηδηι τὰ πουοεισ ἰ πδο] --- ὃ Ἃς Ρῥγϊὰ5 ραβδί ἃ ςθίογίβ -- φδέ ῥῖῸ 

τ. επιφαυσχεται, Μ. «οὧπ’ -- ροβῖ πεοαχδιετδιῦ ἴῃ ἰρβ8α ᾿ίπθα ἂἃῷ αἰΐεσα τηᾶπὰ τ 

2.6} ὡΥδ. πΟΎΟΘΕΙ --- ἴ“ ςοά. -- Μ, Α. Υ. Ὁ, εἴ ὅγυζ. 1ῃϊτο οπι. ὡς -- Μ. ροβϑὲ φεκ Ἄδαι- 

πδο δά. ποορώκ -- εὐρην -- διαρριπτουνται, Μ. ὐδναλορ -- οὶ ρεπεοχδρδ ΟἿ. ὡς 
ἐσχάραι; Α, εἴ Ὗ, οπ]. ὡς - Μ. χε οδῆχεβο --- ἰἰ ο΄ φεύχββεο ποᾶτε, Ηἰογ. οἵ 

ΘΎτΌ-Βοχ. -- αγ, πυρι ἀνθραχων, Μ. οπι. τοῖα ν. ---- “ἢ Μ. οὔ}. ἃ οὐωδρ᾽ 5406 
ἴῃ βη. ν. --- ἰἢ ροβῖ ερε οοά. οπῖ. δε -- ἴῃ ἔῃ. οι. κατάχξεει ἐπ᾿ αυτον, οὐ σαλευθησε- 
ται; οἵ πδες ἴῃ ϑυγο--οχ., οοά. 248 εἴ Ηΐογ. 58 δ -- ᾿5 ροβῖ πε|ίρητ Μ. δ4ά. ἍἍε 
- "π ππτβποονε, Μ. Ηἴογ. εἴ ὅυγ. - αγ. τετράποσιν --- 17 πδο -- Μ. Α. οἵ Ηἴοσ., 
ΚΓ. -- Οἵ. οτι. -- ἴῃ ἤη. οὔ. δορυ χαι θωραχα, 4.86 'π (ΟΡ. αϑβίοσίβοο ποίδηϊασ, 
ΘΥΓΟ--Ποχ, ἀϑβίοτιβο ΠῚ ΠΟ ἀρηοϑβοῖΐ, ΗἩϊοσ, δ παδίαο οἱοναίϊο, οἱ ἐπογαοὶδ: ---- ᾽ὃ ῥοβῖ 

τίπειιπε ΟἹ, γάρ -- ἴϑε ΡΓΙ18 -- Μ, εἴ Α., ὅ5υΓ. -- Οσγάθο. ΟἹ, ---- “᾿ ουοοτε ἄλπεπιπε, 
Μ. οἵ ὅγζ. - σι τοξοὸν χαλχεον, Δ. ΟΠ], -- ροϑβί ερε σιπὶ Μ, οἵ (, οὔ. μεν -- πβδικωπε 
Ξ- πετροόβολον -- τῖθε -- Μ, Α. εἴ (., ὅγγ. -- ΟΥ, οἵῇ. -- “0 1η1ἰὸ οὔ. ὡς καλαμη ελο- 
γισθησαν σφυρά, 4086 ταπΐαπη ἴῃ (ΟΙΒΡογιπο Παρθηϊυγ 58} ἀϑίογῖβοο -- πκω Ὗ ΡῖῸ πυρ- 

φόρου; Μ. εεοι ποῦδρ, τορι -- “' ῥεπροβοίλίοκοο -- οβελισχοι, Μ, αἀά. Ἅε -- ροϑβῖ ερε 

ἕατα Μ. ο"η. ὃε -- εηοτ, Μ. οἵ ὅγτζ. - ὅτι ἀμυθητος, Ηἰογοῃ. ἐηιγηθηδιῖη --- 35 κα επ᾽ 

Ξ ἡγῆται δε, Μ. δρε... Ἀε ὥδτοτα -- ογειδλ᾽ - εξαλειπτρον, Μ. οὐτᾶκο ---- “ὃ δύω 

- Μ,, ὅϑγγ. - Οἵ. δὲ -- ἴῃ ἔπη, οὔβ. ευλογισάτο αϑυσσον εἰς περιπατοὸν (Μ. Ξ- ὀῖαἀ: ὡς 

περίπατον), ϑυύτο--ποχ, ΟΟἹΡ, οἵ Ηϊογοη. 80} ἊΚῴ --- “ἅλα, σοΐου! ΟΠΊ. 

Ιοῦ. ΧΙ}, 7-24. 

ἘΠΑΟΜΈΝΤΑ ΟΟΡτΤΟ- 5ληῖριολ, ΝΟ], 1, Π 

τ: 



Ν Ῥ- τκ: 

Ἢ ΕΙ Ἰ 

Ὁ νυ ἀν λῴ" ἮΝ ἀχ τῶν μι ῶ... ἐπ ἐς σιν» ὴ ΔΔῪΝ ΣΡ ΎΛΑΥ ΣΑΣ ΡΟΝ ΣΦ ΥΎΝ ΤΡ ΤΥ Ἡπρουν τ ἐκ ρου πλκ εχ λῶν α, ὲ Δ ἐυσει ἀν νιΐενος ΡΤ ΟΡ, Ὁ τα το Ὁ ΨῸ 
ῳ αν. οἷ μα ἌΝ ἐ ΤΟΣ σἂν “{ὐ ΤΟΥΣ Ἔ χὐψ.. ἡ γ βωνι.. μάν, 

ἶ : 

Φ.- 5-.ὄ. Ὁ 
΄- 

Εοεινε ζκλλοο" ἐο τ ΔΑΛΙΗΎ ἕοῶβε ἅλλλοοῦ ΕβΟΔΘΙ ΤῊ πε δν τες 
86 ἍἌΟΟ᾽ ἩΝΔῪ ἍΕ ΕἘΝΕΥ ΧΟΟΕ ΤΉΗΡΟΥῪ ΝΎΡΉΤΟΟ πὲ ΠρΡρῸ ΝΕΤΟΝ,. 

ΧΙ, 1,9. ΛΑΛΟΟΥ. ἃ ἴωβ Ἅε ΟὙΩΩΕ πεχδο πχοεῖος χε ς΄ 
ΘΟΟΎΝ χε ΟὟΝ δόλα ψχλλοκ ἐρῦβ πιλλ᾿ Ἀπ λᾶδυ εὖ πᾶκ πᾶττ 

5 δόχα. πιὰ τὰρ πετριὺπ ἐροκ πουωοχπε' ἐὐΐοο ἐρενᾶχε 
ΕΟἸΛΛΕΕΎΕ ΧῈ εὐἰϑιωπ᾿ ἐροκ᾽ πιλα τὰρ πετχὼ πᾶὶ πνεέετε πῖ-Ὃὦ 

ΟΟΟῪΝ ἈΜΔΛΟΟΎ ΔΝ᾿ ΝΙΝΟδ »})ὴ ΝΙΌΠΗΡΕ ΕἼΤΕ ΝΊΓΕΙΔΛΕ ΕΡΟΟῪ ἄπ 
οὐτκ ρῷ εροΐ πχοεῖο χε εἴεωᾶ χε ἀυω π᾿ ἃ ΧΝΟΥΚ᾽ ΠἸΤΟΚ 

5 Ἅε »Ἀἀ τοάβοϊ. πεϊσωταλ ἍΔῈΝ Εροὸκ πΘΟΡΙ ΟΝ ΟὙΟΆΛΗ 3:- 
ὃ καλὰ ΧΕ ᾿ΤΕΝΟΥ Ἅε ἃ πδβΔᾺ ΝΔῪ ἐροκ. ετβε πᾶϊ δίοοω τ 
ΔΎω δίβωλ᾽ εβολ᾽ δΔίοπτ Ἅε χε ἅπν ΟὙΚὰρ, ἈΝ ΟΎὙΚΡΆΜΛΕΟ. 

Ἰ ἄοωπε Ἅε Ἀπ ποὰ Τρε ἴωβ οΥὼ ππείΐωδ χε 'ΤΗΡΟΎ πέχε 

πχοεῖο πελιφᾶο πεθελλά ΝΙ ΤΗΟ ΧῈ ἄκρθποβε ΠΉΤΟΚ ἈΝ πεκ- 
ΚΕ ΒῊΡ ΟΝ ΔΎ ἈΠΕΤΝΧΙ λᾶδλνῪ γὰρ ψ.3.ὲ ἌΠΑΛΑΤΟ ΕΡΟᾺΔ ΘΕ 

8 απᾶρλλοδὰ ἴωβ. ΤΕΝΟῪ ΔΕ ΧΙ ΝΗῊΤΝ πόοδοθο] κλλλᾶοε ͵ἈἊΝ 
οτος! ποῖλε πε τ π βὼκ ὲἂ πᾶρλλοδλ ἴω θ᾽ πα ειρε πρεν τ ἀλλο 
δᾶρωτπ. ἴωβ Ἅε πᾶρμρ δ λ πδιυληλ᾽ ἣν ΤΗΥΤ Ν᾽ ποᾶθὰ- 
λᾶς τὰρ νεϊνδ Ττἄκε ΤΗΥΎΤΝ πε ἈΠΕΎΝΧΕ ἈΜΛῈ τὰρ ΕἘΦΟΎῪΝ 

" ἐεπᾶρ αοδλ ἴωβ. ἃ ελιῴῷδο Ἅε βωὼκ πεθεβλᾶ ΝΙ ΤΗΣ ἈΝ ΒΔ ἋᾺ- 
Δ᾽ ποΔΎΧΙΤΗΟ ἈΝ οὐφδὰρ παλιν νη διοο ΔΎΕΙΡΕ κΚἂ Τὰ 9ὲ 

εν τὰ πχοεῖο χΧΟΟὺ ΝΑ Ύ ΔΎΒΑ πΐοόοβὲε ΝΔῪ εβθοὰλ ετϑε ἴω. 

10 ἃ πχοεῖο Ἅε τἄζθε ἴωβ᾽ Ν" ΤΕΡΕΙΟΔΗ Δ Ἅε οΝ φᾷ πεῦβεερ 

δΔεκὰ πῆοβὲε νΔῪ εβολ᾽ ἃ πχοεῖὸ Ἅε Τ᾿ πίωβ ππκᾶ πιλι ε- 
ι' ΤΕΎΝΤδΟ οε ΝΘΟΡΠ ΕὙΚΗΒ. ἃ ΝΕΟΟΝΗΥ ἍΔΕ ΤΗῊΗΡΟῪ οὐτλὶ 

ἈΛῈ πεονε ἐνεὲν τ ΔΎΘΠπε 31 3100) ΤΗΡΟῪ ΔΎΕΙ ᾶδροοσ" ἀΎ 

"Ἔ πεοδττελος, Ηΐοοη. - Οὐ. τῶν ἀγγέλων μου, ϑυτος-θοχ. ας δὰ ΟὔοΙο, 
Μ. ρᾶπδντεέλοο -- ὅς Ἅε - Μ., ὅγζ. - 6γ. οπι. -- ροβῖ πτπτοῦ οὔ. ὃε - ππετϑῆ, 

Μ. Ηἴδτοη. οἵ 5υΓγ. Ξ- σσ. πάντων τῶν εν --- ΧΙ.1Π, ὁ Ἅε - ὅγχγ. οἱ δσ., Μ. Ὅπι. --- "λε 

-- ὅυζ, εἵ ὅτγ., Μ. οὐοῦ -- ὃ ροβῖ εὐτίοο ὃς, οἵ δηῖθ εὐραλεεγε μι. χαϊ -- πτῖλκ τὰρ 560. 

- Μ., ὅγγ. -- 6ζ. τις ὃς -- ἐρῶ ρχὸ ὅν. ὃς, ϑγγ. παρ. 88 οδεῖο, Μ. οἱι. -- αυώ, Οζ. ὃς, 
Μ. φω, ὅ50Γ. οὔ). ---ἶἾ απποὰ τρὲ ἴωβ ογὼ ππειῦλχε (Μ. οἄχι πηδι), Οζ. Ξε ΠΘΌΓ. 

γυ]ρ. ὅυγο--μοχ. εἴ Ηϊογ. μετὰ τὸ λαλησαι τὸν χυριον... τὰ ρήματα ταυτὰ τῷ ἴὼβ 

- ὁ πῆτῆ -- Μ:, ὅγγ. οἵ Ηἴογ. 5880 δζ, ὅτ. οἷν. -- πρεῦτᾶλο -- Υ, οἱ Ηἴον. λοκέϊας, Μ. οἵ 
ϑΥΓ. Ξ- ΟΥ. ἴῃ βίῃρ. -- Μ. οἵη. ἴωβθ Ἅε βῆ εχ τηΥτῆ -- ῃϊης ςοά. οἵα. οτι εἰ μὴ 
πρόσωπον αὐτοῦ ληψομαι, ἀτὰρ ἴῃ ϑυτο-ποχ., ἰανίῖο Ηΐογ., Ἰοσαπῖοσ 5 δέ -΄ " Ἂς 

Ξ ὅυγ. εἵ αγ,, Μ. οχι. -- κοος -- Μ., ὅγγ. -- ἵ. συνεταξεν -- ΔΥΒᾺ -- Μ΄. οΥνοξ, ἄνιχᾶ, 
ΥΓ. οἵ Ηἴογ. -- Οὐ. χαὶ ελυσε -- πποβὲ "δ -- ϑυτγ. οἵ Οἵ, ΑΌ. οἵ Ηἴογ. τὴν ἀμαρτιὰν 
αὐτῶν͵ Μομρῆ. πουποβι πον, 14, ν. 584. --- ἥ τλωε -- ηὐξησς, Μ, λαδίοι ταλιυω 
- τ -- ϑγι. οἵ αγ. εδωχεν..... διπλα οἱ Μ. κωβ, Α᾿ προςεθηχεν..... διπλα. 

ἴΙοῦ. ΧΙ, 3... ὦ ΣΙ, τἱ. 

Ψ 
“ἘΣ - 

:Ἄ 
᾿ Ἵ ΐ .} 

λ . ἢ ἐς ὐ δον μὰν 
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ΟὟΟΝ ΝΆΛΑ ΕἘΝΕΎΟΟΟΥΝ ψ3λ1060) πορπ΄ ΔΎΟΥΩΣ᾽ Ἅε ἀΎω δύο 
δᾶφτης δΎπδρδκδ ἍΕΙ ἀϑλλοο ΔΎΩ ΔΎΡΟΩΠΗΡΕ ψλλλ06, ΠΝΕΝΤ ἃ 

πχοεῖο ΤΟΥ εχθο ΤΉΡΟΥ ἃ ποΥδ᾽ Ἅε πουδ᾽ Τ᾿ πδαὶ που- 
19 ΘΙειβ᾽ ἊΝ ΟὙΟΔΎΤΕΕΡΕ ΝΝΟΎΒ πχᾶρχρ. ἃ πζχοεῖο Ἅε ΟἈΛΟῪ 

εν εευ πίω μ᾽ ἐροΟΎε πεοςορπ᾽ ερὲ ΝΕ ΤᾺ ΝΟΟΎΕ εἰρε ΠΟΥΤ ἃ 
ἍΝ ΟΠ ΤΕΎΘΟ ΠΕΟΟΟῪ ΟΟΟΎΝΘΟ πόδλλοΎυ δ᾽ Ὁ ποοει περὶ 

3. ΔΎΩ «00 πειᾶοριλλε πρεύλλοονε. ΔΎΧΠπΟ λε πᾶοὶ ποῦς 
“ ΝΘΗΡΕ᾿ ΜΝ ὐλλτε πθεερε ΔΟΡΛΟΥΤΕ ΕἸΘΟΡΙΠ χε ΠερΟΟΎ" 

ΔΎΩ ὙΆΛΕΡΟΝ ΤΕ χὲ τ κδοιδ᾽ Ταλερίθολατε Ἅε χε πτᾶπ' π- 
Ὁ ἄλδλθιδ ἈΠΟΎΘΕ ἍΕ ΕἘΝΕΤΟΟΤΠ ἐνίϑεερε πίω β᾽ οιχλα πκᾶρϑ᾽ 
ιὸ ἃ πεγειωτ᾽ Ἅε  πδΎ ΠΟΥΚΔΗροδολλιᾶ ΟΝ ΝΕΎΟΝΗΥ. ἃ ἴωβ 

Ἅε ὡπὸ πποᾶ ΤΕΠΔΗΤῊ πε δε προλλπει προλῖπε Ἅε τη- 
15 ΡΟῪ ᾿ἀπεοιᾶρε πὲ τ᾿ οολελην αἰοηρ, Ἅε οΝ ετρειτω- 

ΟὟΝ ΜΠ ΝΕΤΕΡΕ πχοεῖο πὰ ΤΟΎΝΟΟΟΥ. ΕὐΔΎΦΕΡΑΛΗ ΝΕΎΕ “ΔῈΝ 
λαπδὶ εβολρλὶ πχωΐῦλλε ΝΟΎΡΙΔΚΟΝ᾽ ΕἘΠΟΎΗΡ, ΜῈΝ οι πκᾶρ, 
ἩΤΔΎΟΙΤΙΟ᾽ οὴ πτουῦ πῇ λουδιδ' ἈΝ τἄρδβιδ' ΝΕΎΝΤΟ 

οὙὐρᾶν λε πῶορπ χε ἴωβδβ. δαχι Ἅε πουοριλλε πρλλτδρᾶ- 
6), Βι1ι1δ δαχπε ΟὙΘΗρε εἐπεορὰν πὲ δι νΟ Ν᾽ ΝῈ πεοει τ᾽ ἍΔΕ πε 
ζὰρὰ πώηρε ππηρε ΠΗΟΔΎ τευρλᾶ ΔῪ Ἅε τε βοοορρᾶ᾽ φω- 
ΟΤῈ ΜῸΡ ἈΛΕΟΓΟῪ χὶν ἀβρᾶρδλι. ΔΎΩ πἂὶ ΝῈ ΠΕερρωου εν ]ὴτο- 

Γ χυπᾶρδᾶκδλει - παρεχαάλεσαν -- Ρὶ ΟΓ5 ἴπΠ ΔΎΡ.ΟπΠΗΡΕ ΠΙΪΠΌΤΙΟΥΙ οΠαγαςοΐογο 1η- 

᾿ΒΟΓΓΟΠῚ οϑί ἃ ΡΓ. ΠΊΔΠΙ : 564 6 Π5 ἅλΆλοο] ἀραϑί ἃ σοίοτβ -- Ἅε 01. -- ϑυγ. οἵ ἀγ., Μ. οἵ 
Α, χα! -- ροϑί πουϑίειβ. Μ. δἀά4. πεοώου -- παδοχϑ, σγ. χα ἀσήμου (Α. (. ἀσημιον) 

Ξ ϑυΓ. ὑοῦ "9, Μ. εὐοοπ -- "΄ ροβῖ ερε οὔ. δε, νεὶ Μ. χαι -- πίσοειτυ -- ζευγη) Μ. πϑεβι 

- πρεσαοοπε ρῖὸ νομάδες, Μ. χεκκεοια τί --- (ἢ Ἀε -- ὅυγ, εἴ στ. Μ, οπι. -- 1" σοἴοτί 
Ρτγαογηϊταπὶ χαὶν -- δΎω, το] χα! ὃς -- κδοῖδ -- Ογ. χάσιαν, Μ. τδοιδ, ϑύ το ΠΧ. βνοο 

- λε -- ὅυζ. εἴ Οσ., Μ. οὔ. -- διαδίλϑιδ-- (., ΚΝ. ἀμαλθειας, ατ. αμαλθαιας, Μ. «κεἈ- 

ϑίδο, Δ. μάλθεας --- 5 λε, Μ. εἴ ϑυτ. Ξ- στ. και -- ϑιῶκας τικδιο, ΘΥΓ. Ξ ΟΙΓ. εν Τῇ υπ᾽ ουρα- 

νον; Ηΐογ. σμὖ σοοῖο, Μ. ὅγετι τη ΤΗΡΟΎῪ ετοδπεοηῖτ ττφε -- πεγειω τ᾽ οἵ ΠΕΥΟΠΗΎ -- ΘΥΓ. 

εἴ Μ,, Ηιογ, -- στ, ἴπ αἴγοχας ἴοςο οι. αὐτῶν -- Ἅε 866. -- ὅϑ0Γ. οἵ ΟΓ.,) Μ. οὐοῦ -- ἰδ Ἅλε 
ΡΓΙῸ5 -- ϑυγ, οἵ ὅγ., Μ. οἵἹ. -- τήρολαπε αἷΐ. -- Ηϊοσ. ὅυζ. οἵ ὅγ., Μ. πεερολιπι --  ἀχπεα- 

ἅδε - ΗΙογ., Μ. ετδαδιτον -- Ογ, εζησεν -- οϑεώαλην -- ἨΙοτοῦ. ὅγγ. Α. Ὁ. αἰ ααο 

τεσσερακονταοχτω, Μ.- ατ. τεσσαράκοντα -- ςοά. ἴῃ ἔπη. οἵα. χαι εἰδεν Ιωβ τοὺς 

υἱοὺς αύτου χαϊ τοὺς υἱους τῶν υἱων αὐτου, τεταρτην γενεᾶν; 4186 ϑΥγο-Ποχ., (Ο]0. 

οἵ Ηΐογοη. Παροηΐ 50} ἀϑίογίβϑεῖβ ; [ἴθ σοί. οπ. τοΐμπη ν. 17; 416πῚ Η]οτοΠ. 5ϊΠ6 

ἀϑίογίθοο ἰορῖί ; ϑυγο--ΠΟχ, ψοΓῸ 50 "κί .", ---- 15 (ἡ δαχπε, Μοιρῃ. δολλίοι Ἀε πδα 

- διπώπ - Μ, επῶπ, στ. εννων -- ροβί πεηειωτ᾽ οὔ. ὃς --- (ἢ ςδρδ -- Μ., στ. ζαρε 

- πώηρο.... πηοδν - Α, οἵ (,, ὅτ. εχ τῶν ἡσᾶυ υἱτων υἱος) Μ. ξον ΡῖΙῸὸ υἱὸς -- βο- 

σορρᾶ -- τ,, Μ, βοζορᾶ -“--- (7 χινς - ἀπο; Μ. “κεπεποᾶ. 
, 

Ιορ. ΧΙΝ11, 12- τᾶ, 



ι. ν᾿ " ΓῚ : » 4 

δου ον ΐ Γ ᾿ 4“ Φ. αἰ, ἴα4.9ὺ ἡ Δ ἡ νέα, 

ὑ8 

πε βδλᾶκ᾽ πῶηρε πβδιωρ᾽ ἄγω πρᾶν ΝΤΕΟΠΟΔΙΟ πὲ δντοει 

βΒᾶ᾽ »πποὰ Βδλδᾶκ ἴωβδβ πε ΟΎΛΛΟΥ ΤΕ ἐροο] χε ἴωβ. Ἀπη- 

οἃἂ πὶ δΔοολλ᾽ πὲ πεο πρητέαλων εβολον τεχωρᾶ πθϑηᾶ- 

5), τ ΎΟΙ ΗΟ ἀπποὰ πᾶὶ Δ ἌΔᾺ πώηρε πβᾶρδλ᾽ πεν τ δεισόχόνχ 
τλλδλιρ νι οὴ τότε τκωδβθ᾽ ΔΎω πρᾶν πε ποᾷλεῖο πὲ 
τέθελι. πεοζυβεερ᾽ Ἅε εν τ ΔΎΕει ὐᾶροο δε πνᾶϊ' ελιφᾶς πεβολ- 
ΟΝ πηρε ΝΗΟΔΎ πρρὸ πνεθδιλά νων ΒΔ λλδλ᾽ ΠΤΎΡΔΝΝΟΟ 
πηοδΎνσδιοο οὐφὰρ πρροὸ πλλλλιπ ν 106. 

- ἰωβ᾽ πλικᾶ!οο --- 

() εὐτδαειρε ες (510), ρῖὸ Μ. - (γ. ἧς χαι αὐτὸς ἡρξε, ΕΓ, ἐπ σα οἱ ἴρδθ 

γορηανῇ ---- [ βδιωρ, Μ. -- στ. βεὼρ --- (ἢ ροβῖ απποδ δἰ5 - Μ. οἱ. ὃὲε --- (ἢ) διοοιν᾽ 
- Μ., στ. ἀσωμ,, Ηΐογοη. Οαϑηηι -- θη δ τ δΎουτης (510), 564 Ἰἰῖοταθ τϑτδ ἴῃ Πἰτατα 
ποῦ θ6πα ἀϊδοογπαπτατγ, τ. θαμμανιτιδος ---- (5 ροβῖ ποδὶ ἴζθηι ςοά. οτ. ὃς -- ΔΆ ΔΑ 

Ξ Ηἰογ. εὖ ὅσγ., Μ. δτδὰ -- βαρδλ᾽ -- Ηϊεγοη. εἴ ασ., Μ. δρδὰ -- [ἢ ταδϑλ δα τ-- μα- 

διαμ. -- ππτεαποάᾷειο (510) --- ( τέϑεαλι γοβουρῖαμῃ τ- ὅτὰος. γεθαιμ.., Μ. κεθϑεια - πεὰ- 

ὥβεερ - Μ. εἴ ϑυγο-ῃοχ., τ. ἀρβαὰθ αὐτου -- πε παῖ, σϑΐοσὶ οὔι. -- πεΒΟἌφ (5ϊς) 

πώηρε -- τῶν υἱων, Μ. ογώῶηρι πτε οὐδι ππεπιηρὶ --- (ὅ) ακιππδιος -- Μ, ακιππεοο, 

στ. μιναιων. : 

- τ ---ξ κείβξςε93.ς---------- 
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Β. πεψδλλλοο. 

᾿ , Ω “, ᾿ 
. ᾿ . ᾿ . ᾿ . ᾿ ᾿ . , . . . ᾿ , , Ω 

. ἸλΎδρϑερᾶ ΤΟΎ πόϊ πρρωουῪ Ἀπκᾶρ᾽ ἄγω ἃ πᾶρϑζων οώουδ, 

εὐρλᾶὰ πουῶωτ᾽ εἴόουβε πὸὸ ἈΝ πεῦχρο. λιᾶψαδδαδ . .. 

9 [κνδλλονε ΧΛΟΟΥ ΘῈ ΟὙδΈΡΩΒ κπενιπε ΠΥ ΟΎΟΣΘΟΟΥ Πθ0Ὲ 

π ὐτὺν πκερδυκεγο . τ πον 0 ν δεν γεν ρον είν: 

{δεν Ῥϑδιπηογίηλ. αἰ Π1] 46 Ῥυΐπιο Ῥ5Ά]Π10 ἴῃ ΠΟΤ ΓΔΏΪ8 ΒΟΓΡΊΔΙ15: ΨΟΓΒΊΘΠ]ΟΒ 1- 

Ποῖ 5. 50 διἰοίπηι5, ργουΐ ἰασοηΐ, αχ ΤυΚΙ, ρᾶρρ. 201, 2οδ, 560, 202 οἵ 498: Κιαίηιοπία 

Τἰπσιιαο Οορίαθ εἴς. Ἀοπηας, 1778 -- Β5. 11, ἢ ἔγαρηηοηίαπη πος ΡΒ. 11 Ἰοϑίταγ ἴῃ οοά, τα. 

Ραρσ. τιξ, 4186 τηθπάοβα ἰμϑοτ ΙΓ οὐζ, 500 {πτι|0ὸ Ψψδίλαλοο Βὶ -- εὐαλᾶς ποτ, 

᾿ς Μέόπηρῆ. ἴαπίιπι εὐλλδι, ΡΓῸ ἐπὶ τὸ αὐτὸ -- απ, Μ, πελα εζουβε - Οἵ, χαι κατα, οἵ 

Π ϑυτο-Παχ. 3.9 -- λιδψδαλδ σαπὶ ΑἸοχ., Μ. εἴ 50Γ. - ὕγαθο. οπΊ. -- ν. 9»), ποῖ5 ἴη- 

ς΄ οἷπδιι5, εχ Τυκί, ρᾶρ. 209 - θεὲ πουρπᾶδυῆ -- ὡς σχευος -- Ππκερδακενο -- χεράμεως 

“ἦ -- Ῥ5.Π|, ν.1 εχ Τακὶ, Ρ. 49) γϑιίφαα σὰπὶ ρΡ5. ΓΝ ἰηἴγα ρΡοῃϊηλι15 οχ 64. ΒογπΑγαΊΩΙ ῬουτΟΠ: 

ε Ῥεαϊίογὶϊ (ορίο- ΠΤ Πποραπὶ ςροοίμιθη εἴς. Αὐπρυδβίαα ἼΔΟΙ ΠΟΙΙΠῚ, 1875. 

Ι,1 πδιδτο ἀπρώλλε ετε πεηβὼκ οὰς πώοχπε πηδοεβηο Ἀκπεοδρερδῖτα δὶ 

τερῖη ππεορποβε: ᾿πεοφβοοο οὴὲ τκδϑελρᾶ ππλολοο. “δλλᾶ ἐρεὲ πεοσώω 

τῶοπ (510) ορὰς πηολλοο “υπχοειο᾽ τ δι ΔΕ ἌΕΤ ἃ ἈΝΙΤΕΟ ΠΠΟΑΛΛΟΟ ἈΧΠΕΦΟΟῪ ἈΚΜΠ!; ΤΕΎΘΗ....... κἂν 

ςς ὅετε (ετβεὴ πᾶδι “τ᾿ δοεβης πᾶσ οΥ οπ τεέκρίοιο..... 

ἀπ| τ 

᾿ πίοειο ετβε οὐ δυδι πόὶ πθλιβε ἀκλλο ἡ ΟΥΝΠ ὡδρ χῷ ἅκιλοο ΠΎΔΨΎΥΘΚΗ ΧῈ 

“το ον δὶ πηδρρὰλ πεοιποῦτε. διά, ὅ πτοκ Ἅε ποεῖ πὴ Κ πδρες ΟΠ Ὴ  ΕροΟΚ. 

᾿ ττκ πδεοου δυω ετχιοε πτᾶᾶπε ὅπ τδοάλη δίκιωκδκ ερρδὶ ἐπίοειο. δ 6}- 

. οὐτι εροΐ εβολρὰν πεοτοΎυδδβ. διαί. ὕ δποκ Ἅλε δίπκοτκ δίωβτυ δίτωουπ 

᾿ χε πίοειο πετηδιϑοπτ εἐρο. “ πηδερροτε δὴ ΦΗΤΟῪ πρεῖτβδὰ ΠΆδΔου εὐτξου- 

τὴ βηΐ πδκῶτε, ἷ τώουμ πίχοειο “".5. ΤΟΎ ΧΟΪ ΠΑΟΥ ΤΕ. ΧῈ ΠΉΤΟΚ ἀκπᾶ δ Ὲ ΠΟΎΟΝ 

ἦ ιν ΕἸῸ πχδχε εροΐ ἐπχιχη. ποβρὲ ππρεαρποβε ΔΚΟΎΟΟβου. ὃ πᾶπχοειο πὲ 

- ποδί, ΔΎΩ πεκογώω εχὰλ πεκλδοο. 

ὁ “- 5 ΜῈ ἐφ 
γι ΤΥ. Ἅ. επχώκ εβοἋᾺ ο΄ πεοου πεψδαλοο πτωλη ΠΆΔΥΕΙ. 

ἴα ᾿ρᾶλ πτρδώω εορδΐ εροκ ἄκοωτα; εροΐ πποῦτε πτᾶ λικδΙ ΟΟὙΠΗ. οὐ τδθ Ἂ1- 

᾿ Ψιο δκούώω)ο πδὶ εβθο(Ὰ ὡεποτηκ εχωΐ. ἥσοώταλ ΠΟΤΕ ἐπ ΔΗ ΔΙΔΨΔΆᾺ, 

ἡ πώηρε ππρώλλε ὡδτηδΎ ΠΕΤΠΦΗΤ φορὰ) εἐρωτῖς. ετβε Οὐ τετλΕ ἀλππετοου- 

εἶτ, τετπώιπε ποδ πόσόλ. ὅ εἰλλεὲ χε ἃ πχοεῖο “εοου Ἀ᾿πεο|οπετουδᾶβ. δ πχοειο 

οσωτι εροΐ ρα πτρδώω ερρδΐ εροῇ. Ἢ}. ποῦδὸ Ἀπερρποβε. ἄκδο ΠΟΗ ΤΣ εχπ 

πετετηχ ἉΡΑΛΟΟΎ ΟἿ ΠΕΤΡΗΤ ΟΠ ΠΕΎΠΑΛΔΉΜΚΟΥΚ. "τ πογυθύΎοιδ πλι- 

ΚδιΙΟΟΎΜΗ ἩΤΕΤΠΡΕΆπιΖζε ἐπχοειο, λιάψδλαλδ, ὕφδρ πετχῳ ἅκλλοο χῈ πικν πετ- 

πδύτόδθβοι επδτδιθοι, δαογώμῷ Εβ0Ἃ εχ πόὶ ποΎοει Ἄλπεκρὸ πχοειο, 7 δκύ 

Ῥὰ ὙΠ ϑν, ὃν 

μ᾿ 

᾿ χ..,8» ᾿ ὙΔΥ ϑν Ὁ 2 «ἀλύων .“᾿ 

ΓΕ ἴον 

Ῥ. ΤΙΣΙ: 



ΤΣ 

Υ. ε. πεψδίλαλλοο. 

. : ᾽ ᾽ ᾽ ᾽ , . . , ᾽ . . ᾽ ᾽ ᾽ ᾽ ᾿ . - , 2) 
ὧν ᾿ 

ἶ ἵ 

4 ΑΠΗ ΔΎ ΝΡ ΟΟΎΕ εκηδοωτ κα ἔπᾶΡΟΟΎ ἈΧΠΗΛΧῪ ΠΡΤΟΟΥΕ 
Ἐνδουῶν νᾶκ ἔβθολ .. . τ. Ὁ ρην ον ΕΝ 

ΓΑ) 

Ρς, Ν,͵ χπηδῪ πρτόουε Ὀ15 ΡῸ ΟἿ. τὸ πρω!ι, Μ. πτοοΥῖ οἵ ϑορπ - εκηδοώτακ,. 

Ρεγ. κηδλοώτακ -- ἔπαϑροοῦυ -- Μ. οἵ ἵ., Ρου. επερροοῦν (5ἰς), ϑυγο-ποχ. ἰἰασον τ 
ον, π-ἰτἐπλουον πὰκ ἘβοᾺ, Μ. οἵ ϑὅγζ. -- ΟἿ. παραστησομαι σοι -- τοϊα Βαΐας,, οὐ 
ὯΠᾶ ΟΠ Ρ8. Ν]Ι, οχ δά. Ἡξέ τος: -Ὲ 

ΤΟΥΟΎΠΟΟ ἐπᾶρητ. δυδωδὶ ΕβοἋᾺ ορὰκ πεύκᾶρποο πόὶ πεοουὸ ἈΠ πηρπ ἈΠ ππερ. 
8 -- ΘΟ ΎΞΕ ἘΣ - 
ΔΠΟΚ Δε δ ΟὙΕΙΡΗΠΗ Θιογοοπ ὙΠΔΠΚΟΥΚ τἄδωβ. χε ππΤΟΚ ΔΎδᾶκ πχοειο 

δΔκΥΡδοΥυρ οτῦ ΟὙΦΕΆπιο. 

Ν. ε. επχὼκ εβοἋ δᾶ. τετηδκληροποαλιὰ πεψδίλαλοο ΠΑΔΎΕΙΆ. 

1 -- .- --- -- 

οὐτγακ πίχοεῖο ἐπδῦᾶε εἰλλὲ ἐπᾶιυκᾶκ. “ΓΟ ΤΗΚ ἘΠΕΦΡΟΟῪ Ἀππᾶοοπο πᾶρρο 

ΔΎΩ πάλ οτε. χε εἰπδ χιοκδκ ερρδὶ ἐροὸκ πχοεῖο ἀπηδῪ προτοοῦγε. ἣἧκπδοῦτας 

ἘΠΕΘΡΟΟῪ ἈἈΠΗΔῪ πϑτοοΥε. ἐπδουωπ πᾶκ ΕβῸΟᾺ τᾶηδυὺ. ὁ χε ΠτΚ ΟὙΠΟΎΤΕ 

ἐπε οΎε δποάλιὰ ἀπ. δ πεέτὸ ἀξποπηροο πᾶδῷ οἄρτηκ ἅπ. ὃ οὐδε ἅκπὰ- 

Ρᾶμοαλοο ΠΔΑΛΟΎΝ ΕΒΟᾺ Δ ἌΧΠΕΛΛΤΟ ΕβΟᾺ ππεκβδὶἋ. δικάλεο τε ΟΥῸΝ πιλα ετρρβ 

ετᾶπολλιδ. δ κηδᾶτᾶκο πουὸν πῖλὶ ετκ ἀξπσύκ. πχοειο τε εβοᾺ πουρώλλε 

ποποο, ΔΎΩ ΠΚρΟΩ. ἡ ΔΗΟκΚ δε ρὲς πᾶδῶδι Ἄπεκηᾶ. ὑπδβὼκ ἐφουπ ἐπεκαλᾶ. 

ετουᾶδβ. δου ΟὝ Πππδορ πεέκρπὲ ετουᾶδβ οὲ τέκρόῦτε. ἣἧ χιλλοειτ ΦΗΤ 

πχοειο ΘΓ ΤΕΚ ΙΚΔΙΟΟΎΜΗ ΕἼβε πδχδχε. ΟΘΟΟΥΤΗ ἩΤΕΚΡΙΗ ἈἈΠΔΆΚΤΟ Εβ0ΟᾺ. ἣ χε 

ἈΚΑΛΤΕ ἈΜΜῈ Ο00π ο΄ ΤΕΥ ΤΑΠπρο. ΠΕΥΆΔΟ ΜΠ ΠΕΎΡΗΥ ὐοΎειτ. ΟὙτάφος ΕἘΓΟΥῊΝ τὰ 

10 κριπε 
ἈΚΑΔΟΟῪ ΠΟΤΕ ἈἌΔΡΟΥΘΕ ΕβΟἈΡΗ πεγοχπε κἂτὰ πδιυδὶ ππεγααπ τύδοτε. ο0-᾿ 

τευωογωβε. ΟὙΑΔ ΤΟΥ πρΟΟ] τετρᾶ ΠΕΎΘΠΟΤΟΥ. ΔΎΡΚΡΟΟ ὁ πενλδο. 

ΤΟΥ ΕβΟᾺ χε ΔΎ πουδό πὰκ πχοειο. ὑἈΔρογευῷρᾶπε πδί Οὐ πα ετπδ τε 

εροκ. σετ δ ΤΕΛΗ Ἃ ὧδ εἐπερ ποεουρ ἡ ΟὙΥ̓ΦΕΆΠπιο. ΠΟΕΘΟΥΘΟῪ ἈΚΛΟΟΥ ΠΡΗΤΚ πδι 

ΟὝΟΜ Νίλλ ΕἾΔΕ Ἀχπεκρᾶπθ.Ό ἢ χῈ ππτοὸκ κηδολλον πλικλῖος πχοειο. πὲ πουρο- 

πλοῖ που πετᾶκδδο ΠΚΆΘΑΑ εχοπ. 

Υ]. εξ. εἐπχωκ εθοἋᾺ οὴ πεολλον οὰ παλερυουη πεψδλαλοο πλδυεια. 

᾿πχοεῖο ἀἀπράπιοι οὰκ πεκδώμ τ. ΟΥ̓λε ἀἀπρτοβω πὶ οὴ τεκορτη. πὰ πᾶι πχο- 

εἰὸ χε δὴν οὐδόθεέπηο. δ τδιλδῦι πχοειο χὲ ἃ πᾶκεεο ΟΡῪΡ. δυῷῳ ἃ ὙΔΨΎΣΗ,. 

«ΟΤΟΡΤΡ εὐλᾶ τε. ππτοὸκ Ἀε πχοεῖο δῆτε ΟὟ πε. ἡ κοτκ πχοεῖο ἡκὰ ΤΟΎ ἈΕ τὰ- 

ΨΎΧΝ. δ τδηθοι πχοεῖο ετβεὲ πεκπᾶ. ἣ χὲ ἅ1Ὸ ἜΝ ἀλπεκάλεενε ὃ. ποτλλο. 

ΟΥΤ. πα ἍΕ πετηδου πδκ ΕΒθΟᾺ ὁπ δαπτε. ἡ δίϑιοε δα πάδιύυᾶϑοιι. ἐπα- 

κώκὰὰ πδό λοῦ κἄᾶτᾶ ΟΝ ΟὙΝ. ὑπρῶρπ τπᾶπρητ ὃ παρεκειοῦνε. Ῥ΄ς 

παβδὶἋ τορτρΡ Εβθ0ἋᾺ ρὰξ πριλλε. δίωοκΚ οἡ μὰ ΧΙ ΧΕΎΕ ΤΉρΡΟΥ. ᾿οἄϑε ΤΗΥΎΝ ΕΒ0Ὰ 

καλοὶ οὐοῖς πιαα Ετρρῶβ ετδπολιᾶ. χε ἃ πχοεῖο οὐτὰλ ἐπᾶϑροου ἔπδλριακε. ἷἃ 

πχοειο οὐτὰκ ἐπλοοπ. ἃ πχοεῖο υεπὶ ΠΑ Η Ἃ ἔροῦ]. ἷ" εὐεχιθιπε σεις ΤΟΡῪΡ 

βαλᾶτε πόδι "δ ΔΕ ΤΗΡΟῪ. ἈΔΔΡΟΎΚΟΤΟΎ ἘΠΑΡΟῪ ποεχιίυπε ξλλᾶ τε δὲ οὐδεέπη. 

ΒΕῪ, 4. 



ΚΝ Δ Ἢ 

ΓΝ δα ΔΟΡ 3, 

ὶ ἡι 
γ4 ᾿ 

πον γε; ζ. πεψδλλλοο. 

ὃ χπὶ;ἤ( Ν ΝΞ ΓΤῚ -ἴ πὰς χύτν 
ππρΠΕΠΡ- τος τῆ χΩΣ τηδογῶπνο, ἐβολ ἈἈπχοεῖο κἃ τ ἃ ᾿π: ΧΗ 

εἰ πω 4 ν᾽ Θ᾽» 

τει λϊκδιοου νη ἄγω τὑναψδ λλεϊ ἐπρᾶν Ἀκπχοεῖς πετχοοε. ἢ 

ΟΠ γπ|-. ἮἯ. επχῶκ Εβ0Ὰ δὰ περρῶτ' πεψδίλλλοο ΝᾺ ΔΎΥΕΙΆ. 

3 πχοειο πεν χοεῖο θεὲ ΝΟΎυ.πΗρε πὲ πεκρᾶν οὶ πκᾶρ, ΤΉρα᾽ 

Ἷ ) χεᾶ πεκοὰ χίοε εἰπὲ παλΠΗΎῈ. ἄκοοβ τε ΝΟΎΟΛΛΟΎ ἘβολοΝ 

ρώου ππωηρεώηλι Μ᾿ ΝΕ Ὺ χὶ εκίβε' Ετ βὲ πεκᾶχε βῳω Ἃ ΕβΒΟἋᾺ 

1 πογχᾶχε ἈΝ ΟὙρεοχικβᾶ. χε τηδηδν ἔλλπηΎε πέρ βηγε π- 

ΕΚ ΤΗΗβε. ποορ, 4.1 ΠοΙοΟΎῪ πδὶ ΠἸ ΤΟΚ ΤΠ Τ ΔΚΟΛΆΝΟΝ ΤΕ ἈΛΑΛΟΟΎ" 

ΟὟ πὲ πρώϑλε χε κεῖρε »Ἀἡπεο)λλεευε. Η πῶηρε ὅπρωλλε χε 

Ρ5. ὙΙ1 νυν. 1-17, Ριδθίοῦ 11. γογραπη, 5ῈΡΙ1οἰπγ5. εχ Ῥαυύζοῃ --- ὃ δώ - Μ. 

Θυτ, εἴ Α.», ὅτ. οπι. -- Β5. ΥΠ|," πϑε - Μ. πφρητζ, ῥγὸ ὡς -- Κ50Γ. [βὸ -- δᾶκ -- εν, Μ. δι- 

εν, 14. γ. 10 -- πεκοδ. ΓΙῸ ἡ μεγαλοπρεπειὰ σου -- Μ. ἴχε θϑαϑετπι τε πτεκ- 

Μετοδίε, οἵ ϑύτο-οχ. τ Ὁ |15.ω|5 Ἰα5ς --- ὁ ΒωἋ εβ0Ὰ ρῖὸ του βαταλυσαι -- Μ. ε- 

πιαιπονγω, οἵ 50Γ. δον, -- ΤΠ Ραυ. ἄσπηνε -- πδὶ πτοκ -- ἃ συ; εἴ ΘΥΓ. «αϑιον 
Νῦν, Ρεγ. οὔπὶ Μ. οἵα. πδὶ -- Ρεύ. δκοδβποῖττε -- ὅ ΟὟ πε -- 5υΓ. οἵ γ. τι ἐστιν; 

Μ. -- Α. τις ἐστιν -- χε κεῖρε ῥῖῸ χε εκεῖρε -- Ρευύῦ., Τυκὶ (ρΡ. 219) “κε κερι (516). 

ΝΠ]. Φ. πεψδλαιοο πλδΎει οὰ πώδχε ΠΟ ΤΟΎΟΘΕΙ πίθηρε ΠΙΕΆΛΕΙΙ, 

1 πχοεῖο ΠΑΠΟΥΤΕ διδοῖ ΤΕ ΕρΟκΚ. ᾿νδ᾽ ΤΟΥΧΟΙ ἙΟΎΟΣ ΣΙΑᾺΡ ΕἸΠΗῚ πο! δ πν- 

πδρϑετ. Ἄηποτε ποτώρπ ἘΥΑΨΎΥΣΤΗ Π1θῈ ΠΟΎΛΛΟΥΙ, ἀκα πετοῦτε ΔΎΩ ἅλα 

πετηονρς. ἤ πχοεῖο πᾶπουτε εὐχὲ δίερ πδὶ. εὔὐχὲ ΟὟΥΤΠ χιμδόπο οπἡ πδόι. 

ἐεῶχε δίτωωβε ππεττώωβε ταὶ πο ΠπΕΘΟΟΎῪ. ΕἸΕΦΕ ΕβοἌριτι δ ΕἸΟΟΎΕΙΤ. 

ὅτε πχᾶχε πῶτ ποᾶ ὙΔΨΎΧΗ πύτᾶροο. περ πδώπο ερρδὶ ἐπκᾶρ. πεὰ- 

τρε πδεοου οοπ οὰκ πεζονο. λιδψδλσδ.  τῴουπ πχοειο οἵδ ΤΕΚΟΡΤΉ. Ἅ10Ε 

τ πρδὴ πηδδκε. ΤΩΟΥΝ ον πογεροδομε πτᾶκρων ἅκάλος. ᾿ΟΥὙΠ οὙουπ τως 

ΤῊ πλδοο πᾶκῶώτε εἐροκ. οδ τὶ κοτκ πχίοαε. ἥ πχοείο πᾶκριπε ΠπΆδΔοο. ΚρΙΠΕ 

ἀνοι ποειο Κᾶτδ. τδιλικδι ΟΟὝΜΗ. ΔΎΩ Κατ ὙδΆλ Τ ΒΔ ἌΦΗΤ εορδὶ εχωΐϊ. 9. »,δ- 

ρεοώχτ πόσί τποπηριδ πηρεαρποβε. δγ Κηδ  ΟΟΟΥ τὴς επλικδίοο. πηοΎ τε πετρΥς- 

ἌΔΖΕ ΠΗΡΗΤῪ “10 πεό ἌΟΟΤΕ. "0 οΎΑΔΕ τε τἄβοηϑθίδ. πηδρρακ ΠΗΟΥΤΕ. ΠΕΤΟΥΡΆΝ 

ΠΕ ΤΟΟΥ ΤΩΝ ον ΠΕΎΡΦΗΤ. “ προΥτε ΟὙΚριτηο ἀπὲ πὲ πχώρε ποδρῶρητ 

επεαειπε Ἡ ΤΕΟΟΡΤῊ Ψ,3.ΠπΕ. ἐΣ ΘΤΕΥ τ ΑἈΚΕΎ ΤΗΥ τ οἰπδχρ, πέσ οηοε ὅτ- 

σώλῖτ πτεαπιτε δοοβτωτο. ᾿ἤ δΔησοβτε ΠΡΗΤῸ ΠΡΕΟΚΗΎΕ ἈΚΑΛΟΎ, ΠΕΓΟΟΟΤΕ 

δι τ δόλιον ΠΕ ΤΟΎ ΔΡΟΚΡΟΎ. "Ἢ ξίσρηητε ἃ πχιπδόπο ἔπᾶδκε δύ ἀλπρίοε 
45 ΄ --- ᾽ -- 

“δα ΕΚῪ ΟὝΘΗΙ Δα σΡΗ “κΑλ06,. απδρε εορδὶ ἐπεριει τ τὴ͵18.60- 

πεῦίϑιοε πδκΚΟΤ Εὐπ τεῦᾶπε. ΔΎ πεοιχιμδόμ ΠΗΎῪ ΕΠ ὍὟΑΛΗΤΕ 

διπε τδᾶηπολλιδι. 

ΣΡ ἑκτουῦ, «,76 

[πᾳ]. 

Ῥ5, ΝἼΙ, 17}-18. - ὙΠ, τ-ς. 



ὭΣ Ὁ 

ΠΡΡΑΠΕ, 

ΓΕΙ ΠΑ ΨΥ ΤΥ ὙΌΥΝ ΣΝ ΒΕ 
ε ΝΜ δι δ. ἘΣΎ κω ΤΑ τὺ ἐν ΤΟΝ ἡ ὦ 

᾿ - ΚΥ ν Ὦ" , 

ὁ ΚόΙΝε τἀπεοϊνε ΔκΤΟΒβΒ κοῦ ΝΟΎΚΟΥΪ πᾶρᾶ πᾶΥ γε λοο ΟΥ- 
τ ἙἘΟΟῪ ἈΝΕ ΟΥ̓ δΔεῖο ἀκᾶ ΔῪ πκλολλὶ ἔχ ἄκκδϑθίοτα ἅκλλοοὶ 

ΕχΧτ ΠΕΡ ΒΗΎΕ 'ΤΗΡΟῪ ππεκόίχ' ἀκκᾶ πκὰ πιλὰ δὰ ΝΕΟΟΎΕΡΗ ΤΕ, 
ϑ ΠΕΟΟΟῪ ἈΝΝ ΝΕΦΟΟΎ 'ΤΗΡΟΎ ΕΤὶ Ἅε πκὲ τ βΝΟΟΎΕ πο ςθε" 
ἈΝ πρᾶλδδτε ΝΎΠΕ ΜΝ ΠΥΒῪ πϑδλδοοδ' πετΆλοοςθε 

ι΄ ΘΝ ΝΕΘΙΟΟΥΕ πνεθᾶίλδοοᾶ. πχοεῖο πεν χοεῖο θὲ ΝΟΎΌΠΗΡΕ 
πε πεκρᾶν οὶ πκᾶρ, "τΤΉΡΕΙ. 

'χ. 9. ἐπχωκ ΕβοΟἋ δὰ ΝΕΘΗΠ πῆρε πεψάδαλοο ΝἈΔΎΥΕΙΆ " - 

[.} ἐηδουῶνρ, νᾶκ ΕβοΟἋ πχοεῖο οὶ ΠΑΡΗΤ ΤΉΡΟ ὑνᾶχω 
8. ΤΠ ΝΈΚΟΟΠΗΡΕ ΤΗΡΟῪ ὙΝΔΟΎΝΟΟ τὰ ΤΕΛΔΗΔ εορᾶὶ ΝΘΗΤΚ᾿ 
.« Γηδψδλλεῖ ἐπεκρᾶν πεσχοοες. οδἂκ ΠΤρΡε πᾶχδᾶχε ΚΟΤΟ 
Ὁ ἘΠΑΦΟΥ οενάσββε πΌΕΡΕ ἈΠΈΕΚΑΑΛΤΟ ΕβΟᾺ. χε δἄκεῖρε πιπᾶ- 
δὰπ ἋΝ πᾶκβᾷ ἄκρλλοοο οἵ πεκθροῆΐοο πετκρίῖνε ππτλίκδῖο- 

ὃ ΟὙΝῊ. ἄκεπίτιλᾶ ΝΝΦΕΘΝΟΟ Δ τἄᾶκο πΝδῚ πδοεβησ᾽ ἄκοετ 
τ πεΥρᾶν ΕβοᾺ ὡἂ ἔπερ ΔΎ ὧἃ εἐπεὲρ πεπερ. ἃ ἤΟηΗδε κ-- 
πχᾶχε ΟΝ ΕΠ ΤΗΡΟ ἀκθορρ Ν ἈΠΟ ίο᾽ ἃ ΠΕΎΡΠΑΛΕΕΎΕ τ ἄᾶκο 

8. Ο΄ὴ ΟὙῶΟΝ ΕβοᾺ. πχοεῖο ζϑ0ο0π ὐὰ ἐπε: δέοοϑτε κἴπεο- 

9. ΘΡΟΝΟΟ ΟΝ ΟὙρᾶπ'᾿ ὄΠΎΡΎΟΟ πετνᾶκρίνε ΝΜ ΤΟΪΚΟΎΛΛΕΝΗ δὴ ουὐ- 
ι᾽ο ΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ ἀνᾶκρινε ΝΝΆΔΟΟ ΟΝ ΟὙΟΟΟΥΤΝ. ἃ πχοεῖο 
πε ἈΒΔΆΠΟΩΟΥΤ ἈΠΡΗΚΕ ΠΒΟΗΘΟΟ οὶ πεουοεΐ πηνεθλὶ- 

ὅ χε καίπε, ἰἴ8Π1] ῬΓῸ χε εκδιπε --  " ΤΚΙὶ (ρΡ. 590) ἀκοτεβηκο (5:0) -- κά δῪ 

Ξ- ἀκκᾶδυ --  ἀκκδϑοΐοτα, 5ΥΓ. - Οἵ. χαι χατεέστησᾶς; εἴδη Μ. οὔ. χαὶ -- τη- 

ρου -- Μ. οἵ ὅ0Γ.,) Οὺ. οἱ. --- ὃ ετὶ - ετι, Ρευ. ετεὶ -- ὃ απ ΡΠ - Μ., αϑαϑβῖ ἃ ΟἹ. 
ΒΘΌΓ. οἵ ϑ0Γ. -- Ρογ. πρδίλδτε -- πετάλοοιε -- Μ. ϑγγ, Βθργ. οἵ αι. τὰ διαπορευομενα, 
Ρεγ. αἱ πετβλοοςθε -- οΉ, ΡΕΥ. - Μ. δι -- ππεθδἌλοοξ -- Μ, ὅϑυζ. εἵ ὅγ. θαλασσων, 

Ρογο ποδιλδοοῦ --- "ἢ πκᾶρ, θυ. πιθηάοβο πϑᾶρ --- Ρ5. ΙΧ, πιύηρε (5ὶς), τοῖς 
Ραγ. ἄκπίϑηρε --- ὄ ροβῖ τᾶ τεληλ Μ. δἠά. ἀκϑοι -- εορδᾶὶ, ΡδΥ. ορδὶ --- ὁ Ῥου, οε- 

πδσέββε -- ροβῖ ποερε Μ. δά. 'τηρου, σι οά ἃ δολμηναγίχζο ὉΠ ςῖ5. δϑῖ ᾿ποϊ ΠϑΌ τη --- ἢ τεπᾶ- 

δᾶπ, Ρευ. απ πδρᾶπ, 40 λη} ἰδοϊ πο πὶ οάϊτουῦ οϑβοϊϊαητιαθ ἰδ γασιὶ πχοτῖτο ταὶ αὶζ τὸ πεκ- 

Θροποο, Μ. ὅυγ. Πθῦγ. εἴ ΟἿ. οπλ. σοὺ --- ὃ Ἀκεπί τἴαλδ. -- ε«πετιμησᾶς -- ἃηῖε Δα τᾶκο 

οι πὶ Μ. οηι. χαὶι -- περᾶν - Μ. Πθργ. οἵ ὅσ., ϑυτοσῆοχ. οὗν κα --ὸ ὧδ ἔπερ ἄνω 
βὰς ἴῃ ἤη. -- Οἵ.» ἰἴθηλ ϑυγοσῆοχ. 564 Ροβίγουλ πὶ ταδωι, 500 ὁδοῖο, Μ. ὡδ. ἔπερ, 
ἴτε πιξπερ --- Ἶ ΡεΥ. πτηρῖ!, Μ. -- (τ. εἰς τελος, ὅυγ. αςοὸν πὶ ϑαῃιαάϊςαβ. οὐὰ. χαὶ 

Δηῖς ἄἀκιορωρ -- ΒΟΥ. πευρβλεευε -- ϑτ οὐῶπϑ εβοᾺ, Μ. οἵ ὅυγ. - ὅτᾷθς. μετ᾿ χουν 
- ἢ ϑ4ῃ14, οὐχ. καὶ ἴμῖτῖο Πυϊὰ5 οἵ 864. Υ. --- ὃ Ἴπδκριπε ΠΠἌδοο -- ὅτ. εἴ ΟΥ. χρινει 

λχους, Μ. ρτγαρηλίτς καὶ, Ῥον. ταπῖαμι ἀγὼ ΠΆδΔοΟο --- ἢ Βαμα, οὐ. χαὶ ἃ ἰπϊτὶο 

-Ρογ. φὰς πεουει ππεολιψιο, Μ. -- τ. ἐν εὐχαιριαιῖς ἐν θλιψει, ϑυζ. λϑι5 ᾿ 

Ῥς, ΝἼΠ, 6 --- ΙΧ, το. 
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" Ψίο. “ΔΔΡΟΎΘΕΛπίζε ἐροὸκ νύ! ΟὟΟΝ πἴλλ ΕἸΤΤΟΟΟΎΝ ᾿ἀπεκρᾶὰ Ν᾽ 
χε Ἄπεκκὼ ποὼὺκ πηνετοῦΐνε [ποὺκ ποεῖ. . . . ..’ 

1 ΘΠ] ἀϊσιι5. ἰηϊτο οὔ. καὶ -- δρουρελπῖζε -- ελπισάατωσᾶν; Μ. εὙξερρεκπιο 
- τσ οὐοῦς πἴλκ τ ΘΥΓ. οἵ Α. πάντες οι, Μ. οἵ Ποργ. Ξ- ὅσ. οἵ. -- Ρου. ετοώουη -- ασᾶ6 

ἴῃ ὉΠοΙ5, βοιρία ϑαηϊ ἴπ σαΐσο ἃ πη ΓΟΟΘΉ Ι551Π18, 486 Ππαος νοίιϑῖα τηοηϊηλθηΐα 

ΠΟΙ 5616] πὰς 1ΠΠπ|ς ομηθηἄδηα! ΠΡ] ἀπο ἀοῖαγρανιι -- τοι] αα παΐπ5, οἵ Ἰπίορτὶ 055. ἃ 

ΒΕ ΤΙ Ἰηἴτα ὃΣ οαϊϊ. Ῥευσοῦ, 

ΙΧ," ΨδαΆλει ἐποεις πετουηρ οὶ οἰῶπ, κῷ ππεῦοβηνε ὁ πρεθποο, ἢ χε 

αϑττε δα ρπάλεευε ππεγοσώως. ππεοιρπώβ ππδῦκδκ ππρῆκε. πᾶ πδὶ ποεῖ 

δΗδῪ ἐπδϑββιίο ΕεβοἈρη πδκδχε, ΠπετΚΙΟΕ ὅπΆν01 ΕΒΟΆΦΗ ΠΎΛΗ Ἀλπλλου. [ἢ ΧΕΚΔΟ 

εἴεχ ΠΕΚΟΛΛΟῪ ΤΗΡΟῪ Οὴ ΠΎΛΗ ππτεερε ποίώπ. τηδτελΗἋ εχλὶ πεκου δῖ. 

ἰδ δυτώλο πόὶ πρεϑποο οὰξ πτᾶκο πτδΎδδο. φὰς πεὶ πδῦ πτδΎρωπο. ἀλδιρου- 

δώπε ΠΤΕΥΟΎΕΡΗ ΤΕ. ᾿πχοεῖο οὐῶπρ ΕβΟᾺ εαειρε πποᾶπ. δρουδώπε Ἀλπρειρ- 

πΟβε οτ περβῆγε ππεοδικ. τωϑλη. διδψδααα. Ἃδαδρε πρεορποβε Κοτον εᾶ- 

ἌΠ τε. πρεθῆῖοο ΤΗΡΟῪ ΕἸρπῶβ ἈἈΠΠΟΎΤΕ. 19. χε ποεπδρπωβ δ ἌἌΠΡΗΚΕ , Ρ Ρ {τ| 

«δι Β0Ἃ. ΘΎπολλοπΗ ππεβίη πδϑὲ ΕΒΟᾺ δ ὧδ πτηρ. πτώοΥτμ πίοειο ἅ1πρ- 

τρεὲ πρώμε δη"δολι. κ᾿ ΔΡΟΎΚριπε ΠΠΘΕΘΗΟΟ ἈΔπεκάκτο Εβ0Ὰ. ᾿ΟΑΛΙΜΗῈ ΔΎ ποεῖ 

πονυρεσολιπποσλοο. ᾿δρε ΠΡΕΘΙΟΟ ὋΤΗΡΟῪ εἰλλε χε οπρώλε πε. λιδψδλααδ. ὁ ετβε 

ΟὟ πχοειο ΔΚΟΥΕ πΟΔβΟὰᾺ ἄβέλομ. δκωβκ ορὴν πεογοει ππεθλιψιο. ὁ φκ πτρε 

τίδισεβηο ἍΙ0Ε Ἅ544060] (Δ ΡΕ ΤΠΦΗΚΕ ἌΕρΟ. ΘΕ Δ ΟΟΠΟῪ οἷ ΠΕΎ ΘΟ ΠΕ ΕἸΤΟΎΛΛΕΕΎΕ ΕΡΟΟΎ. 

"Δ κε πρεοίρποβε σεΎδειΟ ἅπΆλος! ΟΙ πεπιθΎαιδ ππτεα ΨΎΣΗ. δυῷ πεταιπ σός οε- 

ΟὙΛΟῪ ἔἐροῦ. 75 πρεύρποβε ὑπουδο ἥπχοειο κατὰ πδιυδὶ ππτεοορτη. πεαηδ- 

πε δ ἈΠΗΠΟΥΤΕ ἈΚΠΕΟΎΛΤΟ ΕΒΟᾺ ἀπ, ὃ πεοίιϑιοουε οὥωςῃ πουοει πίει. δα 

ππεκρᾶπ πππεοιλλτο ΕβΟᾺ. σπδροειο ἐπε χᾶχε ΤΉΡΟῪ, ἽἼ δοχοοο τὰᾶρ δὴν 

πεαϑητ χε πύύπδκια δ χη οὙκῶΑΣ δ οὐκαα δα πεθοου. ὃ πδὶ ετέρε 
τεοτᾶπρο ηρ ΠΟΔΘΟῪ δὶ οἱζ9εὲ δὶ Κροε. οὐδιίσε ἈΠπΠ οὐακδο ΠΕῚ οᾶ πεοιίλδο. 

δ ρϑοος οἷ παδπσώρσ' κεἴ ΠΕ  ΜΕς. δ ΘΙ ἀλλλδ ΕΘΉῊΠ ΕἈΛΔΟΎΟΥΤ ΠΟΎΔΤΠΟΒΕ. 

ερε πεβδὰκ δώ ἐπρηκε. 0 εηῃρσώρδ΄ δ΄ ΟὙπεθηπ θεὲ ΠΟΎΛΛΟΥΙ οὰν πεαβηβ. 

ετῶρπ ΠΟΎΡΗΚΕ δ᾽ πτρεοοοκί,. αν ΘΕ Βοος, οι τεηδόρσο. "ΐ απᾶπδρτα ἴθ |δὲ 
δα πτρεορχοεις ππρηκεΌ ἥδοχοοο τὰρ ρὰν περητ χε ἃ πποῦτε Ἑρπωβῶυ. 
ΔΟΚΤ ἐπεοθο Εβ0Ἃ ετλλσ Οὐ πτηρ “" πτώονυν πχοειο πποΎτε ἀλδρεοχιοε πσί 
τεκσίψ. ἀπρρπωβ ᾿ππδοῦκᾶκ ΠΠΦΗΚΕ. ὅδ οσβε οὐ ἃ πδοεβηῆς τὑπουσε 1:π- 
ποτε, δακοος τᾶρ δὰ» πεῦίδητ χε ἥσπδιυιπε ἄπ. ἢ ΚηδῪ χε πτποκ εὐ προ τηκ 
ΕὙΦΊΙΟΕ αὐ οὙσώμ τ ετρευτᾶδν ερρδὶ επεκδίχ, ἐρὲ πρῆκεὲ δέ πδιοχῖ ΕΡΟΚ ΠΤΟΚ 
πετβοηθεὶ ἐπορῴδποο. ὅὅ ογώως “πεδβοΐ ψπρεείρποβε οπτ πποπηροο. οεπδ!πε 
ποδ. πεαοβε πσετσρε ἔρος! ΕἸβΗΗΤΈΙ. 7 πχοείο ΠΔρΡρρο ὡᾶ επερ, δῷ ὧδ 
επερ πεπερ. πρεθπος τετπδβωτε Εβολρῆς πεοίικᾶρ. δ δ πχοεῖο οωτᾶκ επουῶς 
ΠΗΘΗΚΕ. δγ δ᾽ πεοιλλδιδ χε το τΗς, ἐποοβῖτε ἈλπΠΕΎΡΗΤ. " κριπε Ἀππορῴδηποο πὶ 
πετοββιην, χὰ πἴπε πρώλλε οὐὸρ (51:0) ετοο το] εἰϑοΎοΥ ἀκάλος! οι πκδρ. 

Χ, τὶ επχωκ εβοκ πεψδλλλος πλδΎει ἃ. 
4 "᾿ -πο- -- ---- -πνὶ Ο διδιοῖτε ἐποειο δ ποε τετδίοοο ΠΎΔΨΥΗ, ὅ χε πώωπε Εβ0Ἃ εαπ 

ἩΤΟΟῪ 96 Ππογχδαε, χε εἰο πρεῦίρποβε δυοωμπτ πτευύπίτε, ΔΎΟ τε ππεὺ- 

Ῥδὲ ἀπο χα; 

ἘΒΑΟΜΈΝΤΑ Οορτο-ϑληισιολ, ΝΟ], 1, 10 



- 

ΨΥ ΡΞ ΓῚ ᾿, ΓΟ  ΓΎΥν εν Ἧ , Μ "Ο  ΎΚ  Ψ 
υ Ψ ᾿ ᾽ν, Ψ ̓ ὑαμον ἰὰ ̓  ἐς ᾿. ᾿ ὙχῸ ἀρ) δ δ οόνα νέοι ΓΎΝ 

1. 

ΧΙ. 18. ἐπχὼκ εβοᾺ πεψδλλλοο π᾿ ΔΎΕΙΆ. 

-. [ὡδλτηδυ πχοεῖὸ Κὰρ πδωβῷ οὐ βολ᾽ δτηδΥ Κηᾶ- 
ὃ. ΚΟΤΕ ἌΜΠΈΚΡΟ ΝΟΑβΟΔΛ 31.101 δτηδνΥ ἐνδᾶκω πρενοχνε 
δ΄ ΤΑΨΎΟΗ᾽ ΦΕΝ ΛΎΠΗ ολλ ΠΑΡΗΤ ἈΧΠΕΦΟΟΎῪ ΤΉΡρΟ᾽ ὧδ ΤῊΔΎ 

« πχᾶχε πᾶ χιοε Ἀλλοῦ] ερρᾶὶ εχ] ἵκοτκ οὐτκς ἐροΐ ποὸ 
6 πΑ ΝΟΥ ΤΕ᾿ ἀρίοΥοεῖν ἐπ Δ᾽ ἢ ποτε π τ ἄυβοῦ ἐπαλου  Ξ  ἍΔΗ 

ποτε ἦτε πχᾶχε χοοὺ χε δϊδ ιόολι ἔροῦ] ΝΕΤ ΘΔΙβε χλλλ01 
6 Νὰ ΤΕΔΗΔ εἰωδηκῖλα. ἄποκ λε δῖρ Ἀπῖζε ἐπεκην δ᾽ πᾶρητ 

πὰ ΤΕΔΗᾺΔ εαλὰ πεκουχᾶϊ νᾶ ἐποὸ πεν τ δ Ρ ΠπεΕΤ Νὰ ΝΟΎΟ 
πᾶὶ ΔΎΩ ἐηδψδλλεῖ πρᾶν ἀποὺ ΠΕ ΧΟσε. 

Ρᾳ. ΧΙΠ. αἀἴα!β οἵ νυν. 2-3, ἀδβεϊοηῖς Ῥαυ., εχ βὐϊῖ. Ῥαμὶὶ ἀθ Γιαραγαάθ -- " ροϑβῖ 

δ τηδΔΎῪ απαῖογ Μ. Παρεῖ χε -- ὃ πρεμοκχπε - Ογ. οἵ ὅγχ., Μ. πηδιοοδῆι --  φεν- 

ἌΥπη - λυπας, ὅγ. εἵ Ογ. οδυνας, Μ. πεικ πδὶ εὐλκδυρ, οἴγ. Θοίμναγίτο δὰ ἢ. 1. 

- τηρῇ -- Μ., τ. οὔλ., ϑυγοτ-ῃεχ. - Α. μδνϑο βο 5 -- παᾶχε (5ϊς), Μ. εἴ ϑγυτγ. 
Ξ- Ὅταθς. ὁ εχθρος μου --- ὅ πχᾶχε, Γαραγάθ -- Μ. ὅγγ. εἴ στ. πδκδχε -- ὃ Γαβαγ. 
ΔιΘεᾺπιζε --  Ρ5, ΧΙΠ τηΐοροῦ Βα οἰ οχ οαϊῖ, 4 Γαραγάθ; ἘΠῚ] οηΐπη ἀθ δὸ ἴῃ 

ΠΙΘΠΊ ΓΔ ΠΪ8 ΒοΙρίδη 15. 

οοτε ἐπευοηδλδν ποοτε ἐπ οὐτὲ ρὲ πρῶὼπ ππετοουτῶν ΟῊΣ ΠΕΎΘΗΤ. ἡ χῈ 

ΕΝ ΤΑ ΚΟΒ ΤΩ ΤΟΥ ΔΎΤΔΟΎΟΟΥ ορδὶ. πλικδῖοο Ἅε πτδορ Οὐ. ἢ πχοεῖο ϑὰξ πεί- 

Ρπε ετουᾶδβ. πίοειο ερὲ πε|θροποο οἷ τπε. ΠΕΙΒΔ(Ἃ δ ΟὟ ΕἸ ΤΟΪΚΟΎΜΕΠΗ. 

πεβοϑε Ἀπὸ ππηρε ππρώμε.  πχοεῖο πδίλπε πλικδίοο ἱἴτ πάδοεβηο. πεταλε 

Ἅε πιπχιηδόπο ὥλλόοτε Π ΤΕΟΨΎΥΣΧΧΗ δυᾶδο. ἷ αἀπδρώον εαπὶ πρεῦρποβε πρϑεν- 

πᾶ. ΟὙΚΩΡῪ ἈΠ ΟὙΘῊΝ Ἀπ ΟὙππενλιδ ΠΡΑΤΗΥ τὲ τάλεριο ἀππεγκυ. ἣ χε οὐ- 

δικδίοο πὲ πχοειῖο δύλιερε τ ιΚΑΪΟΟΎΠΗ. ἃ πεῦδὸ ἩΔῪ ἘΠΟΟΟΎΤΗ. 

ΧΙ. τξ. ἐπχὼκ εβθ0Ἃ οὰ πδεριϑλουπ πεψδλαλοο ΠΑΔΎΥΕΙΆ. 

ἐδ του οὶ ποειο χε ἃ πετουδλάᾶβ ὠχῆ. χε ἃ Ά ταλε οϑὼκ ΕΒβΟΆΘΗ ΠπεΈΘΗρε 

ππρῶμϑε. δ ποΥδ ποὺᾶδ οὐδε ΠοπΠπετι Ύεῖν πηδϑρὰς πετριτουθα ὅποπο- 

τοὺ Ἰκροῦ. Φ΄ ΟΥ̓ δὼ δοῦλε ρὰλ πεῦρητ. ἥ πχοεῖοὸ πᾶτε ΕθΟᾺ δῃ- 

ἌἽποτον πῖλλ ΠΚρΟΩ. δγω ΟΥ̓ΆΔο πρεῦχε ποῦ πῶᾶχε. ἡ ππτδΎχοΟΟ χε Ὑππᾶ- 

Ἄιοε ἀκπεπ Ἄδο.. ΠΠΟΠΟΤΟΥ φεὲῖ ΕβΟΆΡΙ Τοῦτ πε. πιλα ΠΕΤῸ πκοεῖο ἐροῖ. ὅἤετβε 

ττδλδϊπωριδ ππρῆκὲ ἈΠ πδιύᾶροι ππεβιίημ. πεχὲ πχοεῖο ἈῈ ΤεποΟνυ ΤπδττοΥπ 

ἔπδκω ερρδὶ πογου δὶ. τᾶπδρρηοιᾶζε ἀκλοὶ πρητ. " πώδχε Ἀχπχοεῖο δῖ- 

ὥδᾶχε εὐουδδβ πα. ΟὙΡΔῪ εὔπῆοε εὔἰοτπ εδυτῆβοο οἷς πκὰρ Πποδιῦῦ ποοπ. 

Τ᾿ πτοκ ΔΕ πχοεῖο κήδρᾶρερ, ἐροΐ. ΔΎ κηδ ΤΟΎ ΟΝ ΕθΟ ΟΝ πειτέπεᾶ τ ἐπερ. 

ὃ Ἤλοεβηο πδαλόοε εὙὐοοουο. κα τὰ πεκκιοε ἄκτᾶε πῶηρε ππρώμκε. 

ΧΙ," τῇ: ἐπκὼκ εβοὰκ. πεψδίλαλοο ἸΑΔΎΕΙἋ. ΠπΕΧΕῈ ΠΑΘΗῪ ΟΣ πεν κα ἔτι 

ποτε οοπ: ΔΎτΤΑκΚΟο δυο οὴ πεγάλεεγε: ὅκα ποτεῖρα ΠΟΥ ὙΣΟΡΝΟΎΟΟ 
ἀκαλτ ΟὟῸΝ δρρᾶι εοὐᾶ. ἃ πχοεῖο δίυιΟὟ ΕΔΟΆΡΗ Ὑπὸ εκ πῴθηρε πῆριθκι 
ΔΎ χὰ οὐ λᾶδυνὴ ποᾶβε εὔζθιπε ποᾶ πποΥτε. ἧ ΔΎΡΙΚΕ ΕθΟἋ ὙῆροΥ ΔῪΡ δΔῪ- 

ῬΞ, ΧΙ], τ-6. 



λον 

᾿ χιν. 1Ὰ. πεψδλλλοο ΝΆΔΎΥΕΙΆ. 

Ἢ 

ἶ 

: Ἰπχοεῖος πἴα πετηδουώρ, ρα πεκλᾶ πωπε - Η πἴλα πετ- 

9 ἸΛΑΤΟΝ Ἀλλ. δι.κ ΠΕΚΤΟΟὟ εΕτουᾶὰβ - πετάλοοςῦε πε ΕΤ- 

ογᾶδβ -- τρρωβ ετλίκα ’ΟΟΥ ΝῊ - εὐᾶ χε ΝΉΤΆΔΕ ρκκ ΠΕΙΘῊ Τ' 

3 πᾶὶ ετὲ ἈΠΕΙΡΚρΡΟΟ ον πεοίλᾶσ'᾽ ΟΥ̓ΔῈ ἈΜΠΕΟΡΠΕΘΟΟῪ κ4.- 

.« πετοί τοσώωε -- ΟΥΔΕ «πεονοόνεδ᾽ ἘΝΕΎΤΘΗΝ ἐρο  ΟὟΌΝ 

πα ΕἾῸ ἈΚΠΟΝΉΡΟΟ σου ἌΠΕΟ ἍΛ ΤῸ ΕΒΟΔ -ΕἸἸΓΕΟΟῪ Ἅε π- 

ΠΕΤΡΡΟΤΕ ΦΗΤΕ Ξπχοεῖο -- εἰρκ ἀπετοί τογώώς ἐπ σε 

5 ἌΔΔ0.] ἀν -ἝὮἰ- ΊΉΠπεοΐ ππεοθὰ τ Ελλη0ε - Ἀπεοχὶ ἌΩΡΟΝ εχν 

πετουᾶδβ - πετεῖρε πνηδὶ πον ᾶκίαα ἂν ὡἂ ἐπε -- 

ΧΥ͂. τε. τεοτηλονγρᾶφψιδ ΝΠ ΆΔΎΕΙΆ. 

π.. . Ὁ... ΟΥΜΤΟΝ ΠΕΤῸΝ ΤεκοΎπ λα ὧδ Β[0Δ]. 

Ῥς. ΧΙΝ, ἀταϊα5 ἴῃ ςοἀά. εϑὲ πεψδα τηρίους, οἱ αἰζογαΠ οχ Γαραγ. 50 5.1 ΠῚ115 

- τῇ πἴ -- Α- ἡ τις; Μ. τε ἄεθοῖ πιλα, Ογ. καὶ τις, 4. ϑυ7γ. ἴῃ τοχίτμ, ἴῃ ΠΠΔΓΡΙΠΟ 

ὙΟΓῸ αι οἷ -- οἷκ -- ΞΥΓ. εἵ ὅτ. εν, Μ. ριχεη -- 2 πετάλοοιϑε -- 50Γ. οἵ ΟἿ. πορευομε- 
νος, Μ, εβηᾺ εφηεθαλοωῦι -- ετρρώβ, Μ. εὔερϑώῶβ, ὅυζγ. -- ὕταβς. χαι ἐργαζομενος 

- Ιαραγ. τοτλικδιο οΎ ΠΗ --- ὅ οΥὐλε Ὁ15, τ, ῥα5 ταπίαπι, Μ. -- ὅγυγ, ἴῃ αἰγοσαθ Ιοςο 
οτοὸρ -- Γαραγ. ἀπετριτονως,, 14. ν. 564. -- Απεαποσήεδ' ππέτρησ, ΟΥΓ, οἵ Μ. -- τ. 

ονείδισμον οὐχ ἐλαβεν ἐπι τοὺς εγγισταά --- ἔ οΥπ πῖλα -- Α.) 50Γ. οἵ Μ, - Ογ. οἱ. 

- Γαβαγ. εππεο δέ σπ5λι06) δι ΡΓῸ καὶ οὐχ ἀθετῶν --- ὅ Γαραγ. ἐλλπεο τ οἵ ἐλλπεο κι 
-- 14. πέτειρε Ἅε, ςοΐετὶ οτῃ. ὃς - Ρ5. ΧΥ͂, ἀτα]π5. οχ βάϊτ. 46 Γαραγάθ, ἐχ 40 νοτϑῖ- 
σΌΪΟΒ 1-ἰ1} 50011ΟΙ ΠῚ115 ---- [ἢ οΆλτοΙ ΡΙῸ τερπνοτητες; Μ. περουοτ, ϑύγο--Ποχ. ἴῃ 

τοχία ἰἰος ον.) ἴΠ ΠΊαΙρ. [δ 2|99 -- ΟἋ Ῥοϑβίγογῃηι: ψοσαθῈ]1, ΠΊΘΓΊ ΓΑ Πἃ σΟΥΓΟδα, ΘΧΟΙ αἴ, 

ὥδὸς φιογοοπ: ἀλη πέτεῖρε ΠΟΥ ΤΟΟΡΗΟ ΤΟΥ ἍΛΑ ΟὟΌΠ δρορδι εοὐᾶ. “9.ου- 

τᾶροο εὐἰουημ τε τεγονγωθβε: ΔΎΡ ΚρΟΩ οὴ πεΥυλδο: ΟὙΑΑΔ ΤΟΥ ΠΡΟΩ ΤΕ τϑδ 

ΠΕΎΟΠΟΤΟΥ : ΕΡΕῈ ΤΕΎΤΔΠΡΟ ερ ποᾶΦΟΎ δ᾽ οἴῷῶε: ΜΕΥΟΎΕΡΗΤΕ ΟΈΠΗ Επεῖ ΟΠ 06] 

εβοᾺ : ογουώως οἷ οὐτδιλδιπώριδ ΠΕΎ ΟΣ ΠΕΎΦΙΟΟΥΕ: ΕΘΗ ἘΠ ΓΡΗΜΠΗ ἈΞ ΠΟΎΟΘΟΥ- 

ὥπο: ΠΘΟΤΕ ἈΠΠΟΎΤΕ ἈΛΠΕΛΛΤΟ ΠΗΠΕΎΒΔἋ ΕβΟἋᾺ διτ, Δ.η ΠΟΕΔΕΙΆΛΕ ΤΗΡΟῪ δὴ τῖσι 

πετρρῶβ ετδιιθαλιδ πε ΤΟΎ. ΑπδιΆδοο οἷ ΟὟΘΡῈ ΠΟΕΙΚ΄ ἀκπογεπεικδίλει Ἀλπίκοειο᾽ 

ὕδΎρροτε ψλδν οἷ ΟὙρΟτε ο» πλλδ ΕΤΕῈ ἍΚΆλ ΦΟΤΕ ΠΡΉΗ ΤΟ ὙῈ ΠΙΟῪΤΕ ΘΠ ΟΥὙτε- 

πεδ πλικδίοο, ὅδτετπτίωιπε πολπε ἀπρηκε᾽ ποεῖ Ἅε πὲ τεο ΦΕἌπιο. ἢ πιλλ 

πετηδῖ εβολοῖς οἷν Ἀπογδι ἈΞ ΠΙΟΡΔΗΣΝ ολ πτρε πχοεῖο κτα ται διλώοιδ 

“πεηλδος πᾶ τελΗλ πόσί ᾿'δκωβ΄ πΟΟΎΠΟΟ πόί ΠΙΟΡΔΗἍ. 

ΧΥ,! ρδρερ, εροῖ ποειο χε δικᾶρτηι εροκ. “διχοοο ἀβπχοειο χὲ Πὴτκ πᾶχο- 

εἰς χὲ ἤγρριᾶ δε πηδᾶτδϑθοιμ. ἵδΔΟΟΎΟΘΟ ΕΒΟἋᾺ ππετουδᾶβ ετρλ πεοκδᾶρ : 

Ῥε, ΧΡ, 1 ὦ ΧΥ, τιῦ, 

ΤᾺΣ Ὁ] 
Ρ- Ρξξε: 

ἘΣ Ρξξ: 

ἘΠ ΣΎΕΣ 

ρας: 



ΧΥ͂Ι. 1ξ΄. πευληὰλ πλδᾶλ. 

1 ποῦ οὐὟλι ΕἸ ΔΛΙΚΔΙΟΟΥ ΝΗ ΓΘ ΤῊΚ ἐπδοοπο᾽ χειολλη ἐπᾶωυ- 
9. ΔΗΛ ΟΝ ΦΕΝΟΠΟΤΟΎ ἂν ΠΎΡΡΟΣ. ἕερε πᾶρὰπ εἰ πᾶϊι καπεκ- 
δ ἈΑΤῸ Εβ0 λ΄ ἔρε ἡΝΔΒΔ Ἃ ΝΔῪ ἘποοοΟΥ τν. ἄκλονίλλαζε τ'πᾶ- 
δΗτΤ᾽ ἄκδαα [πᾶνε Ν ΤΕΥ ΗΝ" [ΔίΚπΔ ΟΣ Ἄπεκρὲ εχινόονο 

4 ΝΦΗΤ. χε ΝΕ τᾶ Τάπρο χὼ ΝΝΕΡΒΗΎε πηρώλλε ΕἼ Βε 
ὅ πᾶχε ΝΝΈΚΟΠΟ ΤΟΥ διρᾶρερ, ΕΝΕΘΙΟΟΥΕ ΕἸ δτ. διοοβθῖτε 
ὁ ππὰ Τ᾽ δόοε ΟΝ ΝΕΚΘΊΟΟΥΕ χεκᾶο Ν᾿ ΝΕΎΚΙΛΑ ΝΟῚ τὰ τ ἄσσε. ἄποκ 
λε διχικὰκ εβοδλ᾽ χε ἄκουτλικ ἐροὶ ΠΝΟΎ ΤΕ ρΡΙκΚε τπεκλιᾶ- 

1 ἄχε ερο!᾿ ΝΟ ΤΑ ἐπᾶᾶχε. τ3ιδΔρΟΎεριπΗρε ν νεκνᾶ πετ- 
ΝΟΎΡΆΑ ΝΝΕΤΦΕΛΠΙΟ ἐροκ ᾿ΝΑΘΆΛΕΤ ΟΝ ΤΕΚΟΎΝ ἄλλ ἘΝΕΤ ἄΘΕ 

8 ρᾷὰ ΤΟῪ ΟὙΒΗΙ). ρφᾷᾶἄρερ ἐροὶ ποῸ ἴϑε ποΟΎΚεκε [πβᾶλ)].. 

Ρ5. ΧΥῚΪ, ᾿ πος -- ὅγ7γ. εἴ ὅσ, Μ. ᾧπουῦ -- [αραγ. Ἔιοάλη. ... ἤκρΟΩ --- ἢ πδι 
ἀθοβῖ ἃ Ογ. ὅ0Γ. Πθργ. εἴ Μ. -- εποοου τῆς, ςεῖοτὶ ἴῃ ΡΙΌΓ, --- ὃ Γαθαγ. δκλοκιάκᾶζε -- εδο- 
χιμασας -- ἄκδακ πδίϑιπε -- Μ., ὅγ7γ. -- ὅτ. ἐπεέσχεέψω ; πίῃ πδίϑιπε, οἵ ῥυτὰ ἃ ἰῃ ἀκ- 

πδοτ' οχοίάογιπί -- ἄχπεκρε -- ΠΘΌΓ., Μ. οὐοὸρ ἀκπεκχεαι, ὅυγ. - Οὕ. χαὶ οὐχ ευρεθη 

-- ὁ ππερβηνε εχ αραγ., σοά. τηθπάοβθ ππέρηνε -- ἃηΐθ διίοδρερ, Μ. ΠΘΡγ. ὅσ. οἵ 

ατ. μα. εγὼ --- ὅ δίοοθτε, Ν]ρ. ΠεΡγ. ὅ5υζγ. εἴ Μ. - τας. κατάρτισαι --- ἢ ἃς, 

Μ. εἰ ὅγγ. - ὅσ. οἵ. -- ᾿ Γαραγ. ᾿αδιροῪΡ τὕπηρε -- ππε τ ΡΕΆπιο (πο), Γασαγ. ππετ- 

ΘΕΆπιζε -- ςοά. οπῖ. ἴῃ ἔπ. υὰα οχ Γαβαά. Ὁποῖβ ἱποϊ αβίπηιβ, ὅ 1. -- ὅσ. ἐκ τῶν 
ανθεστηχοτων τῇ δεξιχ σου, Μ. ΕεβθοᾺ εν πηεττ ουη ἔρρεν πτεκκι πουίπδοι 

-- 8 πος - Μ. εἴ ὅγγ., Γαραγ. -- ἈθΌγ. οἵ ὅγ. οπῖ. -- πβδιἋ οχοϊαϊῖ, τοϑῦτζοαϊ οχ Σιαϑαγ.; 

ΕΧ 40 ραιῖοῦ 5Ὲ ΠΟΙ απῖαγ 501 μι 8'-1ο, 15--ι4. 

πε ου ΤΉΡΟΥ ο0π φορᾶι πρη του. ἃ πεγῦῶπε δῦδι φορᾶι ΠΡΗΤΟΥ: ἀπποὰ 

δι ΔΎ ΤΟρΡΤΡ: πηδοώου ΕΡΟῪΝ ΠΠΕΎΥΟΎΔΥΟΥΗ ΕΒΟᾺ ο φεποπα οΥ̓λε ππδρ- 

πΑλΕΕΎε ΠΠΕΎΡΔΝ ΕΒΟᾺ οὴ ἩΔΟΠποΟΤΟΥ. ἢ πχοεῖο πὲ τάλεριο πΎδκηροπολα κατ 

πᾶχω: πτοκ πετὶ πδι πτδκληροπολιιᾶ. δ φεποηδυΥρ δὲ ερρᾶι εχὼῶι οὴ πετὰ- 

Ἄδϑτε: Καὶ τὰρ τακληροποαλᾶ ἃ ὙδΔΙΆΡΗΥ ἰΔΟΎ Δ ΡΗΥ πᾶι. ἷ πλοῖον ἐπποειο 

πε τδο τόολβοι ετὶ Ἅε ὧδ ὙΚΕΟΎΟΝ ΠΑ ἌΟΟΤΕ ἩΔπΔΙΕΥΕ ἀλλο. ὃ πειπδν ἐππο- 

εἰς ἀλπδῖστο Εβ0Ἃ πουθει πιᾶκ ΧῈ (δὶ ΟὙδαλ ἅκεκοι χὲ ππᾶκια, ὅὕετβε πᾶι ἃ 

πᾶϑητ εὐῴρᾶπε δγῳ ἃ πδίλδο ΤΈΛΗ Ὰ ετὶ δε τᾶκεοᾶρξ πδουρ, δ ΟὙΥ̓ΘΕΆπιο: 

10. χε ππεκκὼ ΠΎΔΨΥΣΧΝ Φ ΔΆΆΤΤΕ ΟΥ̓ΔΕ ΠΠΕΚΤ Ἐπεκπετουᾶδλθ ἐπΔῪ ἐπτᾶκο. 

Η χκουώπρ πδὶ Εβ0οἋ ππεριοοντε πῶπϑ: ΚΗΔΧΟΚῪ ΕΒΟᾺ ΠΟΎΟΥΠΟΟ “41 πεκϑο: 
ΧΥῚ, ὃ ΚπδΔΡ ρᾶιβεο εροι δι ϑδιβεὸ ππεκΎπ Ὁ ὅ Ἀχπελλτο Εβθὺκ ππλοεβης πὶ 

ΠΥΔΎΑΛΟΚΡΥ: ἃ ΔΘ δάλᾶρτε ΠΤΑΨΎΟΗ. ι χυρώχπ ππενοτ: ἃ ὙΕΥΎΑΠπρο 

ὠδχε οὴ ΟΥΑ Τχλοιρητ. οὐ τώογη πᾶχοεῖο ἀριζορῖϊ ἐροον ἦν ὙΔΎΘΟΥ εϑρδι ἐπε τὶ 

ΤΑΨΎΧΗ ΕΤΟΟΤΕ ἀπδοεβηο τονε ᾿ Ππηχᾶχε ΕΒΟᾺ Θὲ τεκδία. πχοειο τε 

Ρες, ΧΥ͂Ι, 1-8'. 

ϑλυδε μόνον στο, σι ᾽ σον,» “μων δεν ουο οὐρονέθνρνα 
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π΄ ἸΕΥΝΟΎΧΕ ἅ1Ά401 Εβολ᾽ ΤΕΈΝΟΥ Δὲ ΔΎκωτε ἐροι ΔΎΚω π- 

ι. ΝΕΥΒΔ Δ᾽ ερικε ολς πκᾶρϑ᾽ ΔΎεϊῶραα ποωΐϊ πὲ πηνεΐλλουν' 
ΕΤΟΒ ΤΩΝ εὙπᾶρο [ἀΎ πθὲ πνειλλᾶδο ἈΛΛΛΟΎἹ ΕἸΏΘΟΟΠ ΟΝ 

πιλλᾶ ΕἸΘΗΠΙ. 

ΧΥ͂Π. ιῖζ. ἐεπχωὼκ εβολ. πεψδλλλοο ΠΝ ἌΔΎΥΕΙΆ. 

18 νἃ  ΤΟΥΧΟὶ εβολον πᾶ χᾶχε πχωρε ἀΎ τα οι ΝΕτ- 
49. ἈΛΟΟΤῈ Ἀλλλοὶ [χὲ ΔΎσισολλ ΕἘΦΟῪ Εερο!].. .. ΕΑ" 

ΡΕ ΙΝ ΛΕΤ Εβολον πᾶχᾶχε ΠΡΕΟΝΟΎσδΟ Κη ΧΑΟῪ Εβολοῖ 
ΝΕῪΤ ΤΩΟΥΝ εορᾶϊ εἐχωΐ [Κη δ ΛΕΤ ΕΒΟᾺΔ ΦΙΤΝ ΟὙρΡώλΔΕ 
πρεοχινσονο]. 

τ λε - Μ., Γαραγ. οὐπὶ 501. εἴ Οσ. οτῃ. --- “ἢ δυείωρακ, Μ. οἵ ὅυγ. -- 6γ. υὑπε- 
λαβον -- [αραν. πιο, Μ, οἱ ὅυ7γ. -- Ὁ γ. 1ῃ βἰηρ. -- εὐπδιϑὸ -- 5υγ. οἵ Οἵ. εἰς θηρᾶν, 

Μ. ετεαχορχο -- ππείλιδο, σοἴοτὶ ἴῃ βίηρ. -- Ρ5., ΧΥΤῚ ἰαπίαπ) νυ. 18 εἴ 40" ΠπΠαρδηΐαγ, 

τα ὰα πᾶ οαΠὶ ρΡ55. ΧΥΠῚ--ΧῚΧ τηΐγα εχ βαϊῖ, (6 Γαραγαο --- δ πδκδοκε -- ὅυγ. οἵ ὅγ., 
᾿'Μ. πποτοὺ πηδίκδικι - 5 Γαραγ. τοοῖϊα5 πδρες  πδιϑόλετ -- ο ρυστῆς μοὺυ -- τδικδιῖκε 

-- ΠΘΌΓ. ὅυζ. οἵ Α., σγ. οπὶ. μου, Μ. ττοτον πηδίκδῖκι -- αηΐο κηδ Δ ΟὟ Μ. Πα. τελι 

- πεττώουη -- ΘΎΓ. οἵ τγ., Μ. ππτοτον πΗΗΕΥ ΔΎ ΤΩ ΟΥΜΟΥ -- ΚΔ ΗΔ ΦΆΛΕΤ τ ΠΕΡΓ. 

ὑπ ΜῈ εἰ ὅ γι: -- Α΄, ρυσανι με, 

ΧΕ ΟΟΎ ΕΒΟᾺ οιχαν πκᾶρ: ποιῦοῪ οῷ πεγώπϑ: ἈἈΔ ΡῈ ΦΉ ΤΟΥ σεὶ ΠΠΕΚΠΕΘΉΠ: δΎΛΛΕΩ, 

ΘΗΤΟῪ δα! πε: ΔΎΚΖΔ. ποεεπε πΠπΕΎΘΗρε. 15. δοκ ἍΔε δῖ ΟὙΔΙκδιΟΟΎ ΠΗ τγπδ- 

ογώπρ ΕΒΟᾺ ἄπεκρὸ τηδοει ολϑ ΠΎΡΕ πεκεοου οὐώπῷ ΕβΟ. 

ΧΥΤΙ, ᾿ ἐπχὼκ εβοὰκ. τΆδυει πραλοδὰκ ἄπχοειο πδχε ππειλη ΠΎΔΟ ΚΟΟΥ 

εἐποεις οὴν πΠεροου πτᾶ πλοειο πδφάλεο ΕΒΟἌΘι τι πεοδιχε ΤΗΡΟῪ ΔΎ ΕβοΟἌρι τι 

ὁδοῦ ὅπεχδο χε ἐπδαλεριτκ πχοεῖο τᾶδόμ. "ἡ πίοεῖο πὲ πᾶιτδαρο ἈΠ πᾶ- 

»»δπῶτ οἷς πδποΎραν. ΠΑΠΟῪΤΕ πὲ πάβοηθοο {πδηδοῖτε ερος!. τἄπδτε πὲ 
ἀ ΔΎΩ πτᾶπ ᾿Ἀπδουδι πδρεζ Ὁ Εροί!. εἰσλονυ ηδεπεικδίλει βαπχοειο ΔΎΩ 

ἐπδούδι εβολροι πδδχε. δ ππδδκε ἈΝΠΑΛΟΎ δάλδοῖτε ἅλάλοὶ ἀκαλου ποώρλκ 

ττἄᾶδιτολλιδι ΔΎΩΤΡΤΩΡΤ. δ δ πηδᾶκε πδΆπΤΕ δλλᾶοτε ἅκλλοὶ ἃ πᾶ 3.- 

τσον Ρ ὐρπ ερο, ἷ ρα πτρδϑλιβε διώωῳ εφορᾶὶ ἐπχοεῖο: διχιωκᾶκ εϑρδι 

εἐπάᾶ ποτε. δ οταΣλ ἐπι ΟΡΟΟῪ ΕβΟΆρΡ,ΑΣ πεορπε ετουᾶδβ ΔΎΩ πᾶδῦκδκ ἈΛΠΕΟΛΑΤΟ 

Εβ0Ἃ πδβὼκ ερουπ εἐπεηϑδάχε. δ πκᾶρ κια δύω διοτῶτ δ ποτε ΜΠ ΤΟΟΥ 

τΟΤΟΡῪΡ δΔΎΚΙΑ᾽ χε ἃ ΠΟΤΕ ποσῷ Εροου. “ ΔΎΚΔΠΙΟΟ εἰ εορᾶι οἷΐ ΤΕΟΟΡΤΉ: 

δΎΚΩΡΤ “οὙρ, πεολετο Εβ0Ἃ: δ φείχββεο ὙΕρῸὺ ΕβΟἋ ἅκάλοο. [ἢ ΔΕΟΡΕΚῪ τπὲ 
11 δα ει ἐπε ερεὲ οὙὐδύολα οδ' ΠΕΓΙΟΎΕΡΗ ΤΕ. δαδιλε εορᾶι εαπτ περ δΙρΟΎΒιΝ 

διρκ δρῦν εἰπὶ πτπῷ ΠΗ ΤΗΎ, 15 δακῶ πούκᾶκε ΠΆΙΚΤΟ : ΕρῈ ΤΕΓ ΟΚΉΠΗ 

ὃ ΕβΟἋᾺ ἈΞΠΟΎΟΕΙ δ ΠΕΚΆΟΟΔΕ 

οὐπτε Ἄλπεοακτο Εβο0Ὰ : οὐδλδζα Ἀπ ρεμββεο πκωρτ. [δ πχοειο δρουββδι 

κώτε ερος : ΟὝΆΛΟΟΎ εὐἰρηπ οὐ ΠΕΚΆΟΘΟΔΕ πδΔΉρ, 

εβθοκ οτ τπὲ ἃ πετχοοε { πτεοϑη. ἢ δΔΟτπηοον Πρεοοτε δΔο ΧΟΟρΟΥ ΕΒΟᾺ: 

δίτδιε περβρησέ δοτυτρτώρου : “ἢ δΔΎΟΥωπ ΕβΟἋ πόὶ ἈΠΎΡΗ ἡβΆλοΟυ : δῪ- 

Ρο9. ΧΥΙ, 11-12. ΧΥΙ], 18», 49". 

Ἀπ Τῶν 
Ρ. ὅπη: 

θὲ ΤπΙ; 



ον τοὺς 

͵ 

ΧΧ. Κ. [ἰεπχὼκ εβοᾺ πεψᾶδλιοο π ἌΔΎΕΙΆ. ν᾿ 

3 πχοειῖο ΠΡΡῸ πνδεγῷῴρᾶνε οὴ᾽ "τεκόοσλλ᾽ ΔΎ ον ἃ ΤΕΔΗἋ ελλᾶ- 
5 ΤῈ ρᾷὰ πεκουχᾶ). ἀκ πᾶ που Ἀἀπεοθη τ᾽ δΎω κ5- 
ι ΠΕΚΦΡΟΎΡΩΣ ἈΛΠΟΟΠΟ ΝΕ ΟΠΟΤ ΟὟ. χε ΔΚ ΤΡΕΟΡΟΟΡΙ ΟΝ πε- 
ΟΔΛΟῪ Ν ΤΕΚΑΛΝ Τ ΡΗΟΤΟΟ. λιάψδλαλᾶ. ἄκκω ΠΟΎΚΔΟΙΛ ΕΧΝ 

Ρ5. ΧΧ, νν. 1--2 εχ Γαραγ. --- 5 δύω -- ὅγζ. οἵ ὅσ., Μ. οἱ. -- ὃ [οϊα τα μος ἀα5ῖι- 

ταϊταΓ ΠοΙῚ5 ΠΌΤ ΘΓ] 115 -- ἀπε ϑητ -- ΒΓ.) Μ. - ὅτ. τῆς ψυχης αὐτου -- ἔαβαγ. “᾿- 

πεκρουρώωῃ -- ὅυΓ. οἵ ὅν. ἴῃ Βη. διαψαλμα --- ᾿ τῦτεκαα τόζρηοτοο -- Μ., ΒΎΓ. -- Οσ, 

Οἤ. σου - λιαψδίλαιδ τ Ἣ ἤαραγ., αὐοϑῖ ἃ σείργ!ϑ. 

δωὰκτπ εβοἋᾺ πδί ποῖτε ΜΤΟΙΚΟΎΑΛΕΠΗ ΕΒΟᾺ πτεκεπιτίλλιᾶ πχοεῖο ΔΎΩ ΕβῸᾺ δῃὲ 

πη] ἀκπεππενλλᾶ ΤΠ ΤΕΚΟΡΤΉ. Εἴ Δ ΥΠΠΟΟΥ ΕΒΟᾺ οὰλ πχιοεὲ δοκιτ δα ΟΠ Ὺ 

Ἔρος! ΕβΟἋ ὃ ρεπάκοου επδιυου. ὃ ηδτουκοι Εβθ0Ὰ οπ πάαδχε πκώώρε ΔΎ 

ΕΒΟᾺ δὴ πετάλοοτε ἅκλλοὶ χὲ δυδακδόλι ἘρΟῪ ἐρο. ὑἣ ΔῪΡ φᾶροι ππεροου 1ι- 

πδᾶικᾶρ: ἃ πχοειο πε πᾶὶ πτᾶλχρο. οἴ ΔΟῪ ΕβΟᾺ ΕὙοΟτΗ : πᾶ ΤΟΎ ΧΟΙ 

ΔΟΎΛΟΥ ἀπδηδϑάλετ ΕΒΟᾺ ὁπ πδχᾶχε ππώωρε δ Εβ0Ἃ ἡ πετάλοοτε κ1- 

οὶ. ὑ πχοεῖο πδτώωβε πᾶὶ κατὰ τᾶ λικδιοουπη δύ μηδ τονειο πᾶὶ κατὰ 

πτθβο πηδδίχ. “ἢ χε διρᾶρερ επεριοουε πχοειο δὼ Ἀἀπιρώδοτε ἐπᾶπουτε. 

ἢ χε περᾶπ ΤΗΡΟῪ ἀκπδῖκτο Εβ0ΟἋᾺ δύ πεολικδιίωλιδ παπιοᾶϑθοΟΥ ΕΔΟᾺ ἀκετοι. 

Ἔ τξηδωυῶπε εἰουᾶδθ πκαδο : ηδϑᾶρερ, ἐροὶ ΕβοᾺ οὴὲ τᾶδποιιδ. ἢ δύ 
ποεῖ Δ ΤΟΎΕΙΟ πδᾶὶ κατὰ ὙΔΔΙΚΔΙΟΟΥΠΗ ΔΎ κατὰ πτθβο πηδόίκ ἀἕπεειτο 

Εβ0οἋ ππεηβδὰ. ὃ Κηδουὸπ μἂμπὶ πετουδὰβ δῷ Κπὰρ ἄτποβε “(τ ουρώμε πδτ- 

ποβε. Ἵἴ Κκηδρ οὐὧτπ “πὶ ογοῶτπ δύ κΚηδδόοασλε πὶ πετδύολλε.Ό “ὃ χε πτὸκ 

Κηδκιοε πΆδοος ετϑββιηνυ δὼ Κηδϑῆβιο ΠΠΒΔᾺ ππχδοίρητ. τ χὲ πτὸκ 

ΕἸρούοει ἐπᾶρηβθο πχοεῖο: πᾶπουτε Κρούοει ἐπᾶκᾶκε. οἷ χε πδπουρας π- 

δητκ εὐαλδὶ ποοοῦπε δ οῖχ πᾶπουτε ΤΠΔΟΥΟΤΕ πουοοβτ. ἧ πᾶποντε τεῦ- 

δίῃ ουᾶδβ.: πώδχε ἀβπχοειο πόρε. τδιυτε πὲ ΠΟΥῸΝ πιὰ ΕὙΦΕΆΠΙΚΕ ἐροῦ. χε 

πιλς πὲ πποῦτε ΠΡ αἧἰπεμχοειο ἢ ΠΙΔΑ πὲ πποῦτε ΠΡΣ ππεππουτε ἧἢ πποΥτε 

ΕἸΆΛΟΥΡ ἅκλλοὶ πουδόλλ ἄκκὰ τᾶϑιη εοουδδβ. ἢ πετοοῦθῖτε ΠΗΔΟΎΕΡΗΤΕ [θὲ 

τᾶ ΠΙΕΕΪΟΥᾺ ΕἸ τάφο ἀκῖλοὶ ἙΡΔῪ Εαπ πδιχιοεεσε: ἥεὔτοᾶθο πηπᾶδικ ἐππολε- 

Δλοο. ἄκκω πηδόβοι ἄπιτε ΠΡΟΆΠΤ: δ κί πδὶ πουπᾶδῶτε ποΥχδι: τεκοὺ- 

ἸδΑλ ΤΕ ὙΔΟΓΟΟΠῪ εροῦ : τεκοβὼ τε τδοοᾶϑοι λϑοὰλ: τεκοβὼ τετπᾶοδῳω 

πα, δ δκουείυὺς πᾶτδδόε Εεβ0οᾺ οὰ ρᾶτ δύω ψἍπὲὸὲ πᾶττᾶδόε δέθε. δἧ ἐπάπωτ 

ποᾶ πδχᾶχε ὙδΎλροου ΔΎ ππᾶκτοι πουωχπ. ἡ τηδλλοχρονυ ποετιιδέκδοιι 
εᾶϑε ρᾶτου: οεΐῖδϑε οὰ πΔΟΎΈρΗ τε. ἧ ΔΚΑΛΟΡῪ πουγδῦλι ἐπποΐλελιοο: ἄκτυᾶνο 

ΕἘΠΕΘΟΗΤ φᾷ ΡΔῪ ΠΗΕῪ ΤΟΥ ΤΗΡΟῪ ερρδι εχ. ὐ ακὶ ππᾶχδχε ρὰ πδούερητε: 
δικατε ΕβΟᾺ πηπεταλοοτε ἅκλλοι. ἢ" ΔΎΧΙΟΚκΔΚκ ΕΔΟᾺ δὼ πε τταῖ πετυπονρ τὶ 

εορᾶι Ἄπχοειο ΔΎ ἀκπεαοτακ ἐροου. ἢ Γηδλτρευπᾶκε πθὲ πογιυθει ΠπλϑΡΙ 
ΟὙΤΗΥ : Ὑπδουοοδονυ πὲ πουοαλε πριρ. ἡ Κπδ τον οι Εβθοκ ὁπ πογρῖς τπλδλοο 
δΎω Κηδκδϑιοτὰ καλοὶ πᾶπε ππρεθποο: πΆδοο ετὲ πϊπειοουυπῖ ΔῸΡ δ ΑᾺ 

"δι ὁ ληοώταλ ποῶν οἵ ογοωτας ἀταλλχε: ἃ πίῦηρε Πιυῖῖο ἘΙδΟκ θροι. 

Ῥ8. ΧΧ, 1.4. 



ν᾽ 

79 

5 Τεῦᾶπε ΕβΟΔΟΝ ΟὙΩΝῈ ψλΆλε. δοδιτει λοκ ΠποΎΩ ΝΟ, 

ἀκτᾶδο πᾶς ΠΟΎΔΟΟΗ ΠΡΟΟῪ ὧὐἃ ἔπερ, ἄγω δ ἐνῷ πεν. 

6 ΟὙΝΟδ᾽ πὲ ΠΕΙΙΕΟΟΎ οϑλ πεκουχἂν κπᾶκω ἔχῶο ΠΟΎΕΟΟΥ 

ΤΑΝ ΟὟΟδ᾽ χε κηδῖ πᾶ] ΝΟΎΟΛΛΟΥ ὐἃ εἐπερ, πεπερ' κηδεΥς- 

5 χαδύτει τ-- Ἴτησᾶτο -- ἃηῖο ἄκτᾶδο σαηὶ Μ, οὔ]. και -- [αβαγ. ΟὙδΘΝ -- (δ. 

περ 5486 ἴῃ ἤη. -- αῖ. γα]. οἵ αἰαὶ οοάά. τηθηρἢ., Γαραγ. οαπὶ ὅυγ. Μ, οἵ Ογ. δ 

επερ, πεπερ, --- ὃ οὐοδ, Μ. οὐκί ἀβεέτοδιε - ΘΓ. οἵ αγ. μεγαλοπρεπειᾶν. 

εἶδα πηρε πώῦλκαο ρδο δυρόάλε Εεβ0Ἃ οὶ πευϑίοοσε. ᾿᾿ πχοεῖο οτῷ ΔΎ τ λλδι- 

Ἀδδτ πόὶ πᾶπούτε: ἀἰδρεοχιοε πόσὶ πποῦτε πδουχδι ὃ πποῦτε εττζι πδι 

πρεπλικβα περι τδοδΎποτδοοε ΠΡεἌδοο οὰ ρᾶτ ἧἧ...... Κηδηδ ϑΆλετ ΕΒΟἋ 

ϑύτῆ ογρώσε πρεοηχιπσόπο. ὅδ ετβε πδι τηδουώπρ πᾶκ Εβ0Ἃ πίοειο οὴ πρεθ- 

πος δώ ἐπαψδ λει ἐπεκρᾶπ. ὑ πετκιοε ππεου δι ἌΚΠΕ,ρΡρο Ετειρε ποΎδ ἈἈπ 

πεοορηοτος ἌΔΎΕΙΝ Ὁ πεοζοπεραλᾶ ὧδ επερ. 

ΧΥΤΠΠ,  ἐπκὼκ εθοὰκ. πεψδίλαλοο ΠΑΎΕΙΝ. ἡ ΆΠΗΎΕ κῶ ἈκΠΕΟΟῪ ΠΙΟῪΤΕ ΔΎΩ 

πεοτερεώλιδ χὼ πτδλλιο ππεοδίκ. ἣ περοον πῶ πουοῦδκε ἈΞπεροον : ΤΕΎΓΘΗ ΧΩ 

ΠΟΥΘΟΟΥΣ Π ΤΕΎΘΗ. ῥ πρεύδοπε δὲ τε οὐδε πρεπώδ χε δι πὲ ποεπδοώται 

δι ἘΠΕΎΦΡΟΟΥ. ὅ δ ΠΕΥΘΡΟΟῪ Εἰ ΕΒΟἋᾺ εχλὲ πκᾶρ ΤΉρΡῚ δγῶ ἃ πεύώδχε πῶρ 

ὧδ. ΠΕΚΡΩΟΥ ΤΠ ΤΟΪΚΟΎΛΛΕΠΗ. 5 δικῶ ππερρβδπῶπε οῃς πρὴ δῶ ΠπΊΟΟ Ες0 

πθὲε ΠΟΥ ῬιοΟ ΕΟΜΠΗΥ ΕΒΟᾺ ρα πεῦιδ πΟΩΘΕἌΕΕῚ ΟΠ δ  ΤΕΔΗΝ ΠΘῈ ΠΟΎΣ ΔΟ 

ἐπῶν ππτεςϑίη. ἴ χι πδρηχο πτπὲ πὲ πεβδει Εβ0ΟἋ ΔΎΩ ὧδ ΔΡΗΧΟ ΠΎΠΕ 

πε πεαιλδπβὼκ ἐρουπ. απ πετηδρωπ ππτεοφρῖσθε. ὃ ππολλοο ποεῖ οὐδδβ. 

ΕΚ ΠΠΕΨΎΣΧΟΗ : ΤΆ ΤΆ ΤΡΕ Ἀπ πχοεὶο Ο ΠΡΟῪΤ εὐτοᾶβο ππκου}. " πλικδιώσδ 

φεπχοείς ΟΟὙΤῶΣ ΕὙΕΎΨΦΡΔΜΕ ᾿ΠΦΗΤ: ΤΕ ΤΟΣΗ Ἀ,ΠΊΟΕΙΟ ΟὙΟΎΟΕΙΣ ΤῈ ΕΟΡΟΎΟΕΙΝ 

επβδὰ ππκου. ἰἦθοτε ψπχοείο οὐδᾶβ εοζϑοοπ οὐδ επερ πεπερ: πρᾶπ Ἀβπχοειο 

ϑέπαθε πὰ ΕὙΤΑΛΔΕΙΗΎ οιογοοπ. ὑ πεαογς οὐττὶ ἐπποΟΥβ πὸ πῶπε κ3Ὲ ετηδ- 

ὥώς δῷ σερολ δ᾽ εἐπεβιὼ τἷ παλουλρ. ἢ κδι τὰρ πεκρθσο δ ιἋ φᾶρερ Ἐροου: ρἅκ 

ττρεσᾶρερ, ΔΕ Ἐἐροου ΟὙΤοΎεΟ πὲ επδως. ἤπια πετπδειθε παπδρδπτολιδ᾽ 

τῆβοι πίοεῖς ἐπᾶπεθηπ, [ἢ ἴοο εἐπεκρασοδ Ἃ ΕβΟἋᾺ οή πώῶχεμο: ΕὙΤΆλροεΙο εροὶ 

ἐπδώώπε εἰουδδβ δύ {ηπδτββοι Εβ0Ἃ οὶ ΟὟ πποβε. ὃ πώδχε πτᾶτᾶ- 

προ πδιοώῶπε ΕὙοαλΟΥ ΔΎΩ ΤΑΕΆΕΤΗ ἈἈΠΑΦΗΤ ΠΟΎΟΕΙΟΟ τιΔΆ. ἈΚΠΕΚΑΚΤΟ ΕΒΟἋ. πίοειο 

πε πάβοηϑοο δύω πδᾶδρεεοώτε. 

ΧΙΧ," ἐπωκ εβολ. πεψδίλαλοο πλδύυε. ἥερε ποειο οΟ ΤᾺΣ Εροκ οὲς ΠΕΦΟΟῪ 

ππτεκθλιψιο : εερήδτε εροὸκ πόὶί πρᾶττ 3 πηοΟΎτε πιᾶκωβ. ὃ ΕἸ ΕΤ ΠΠΟΟΥ τ δκ 

ΠΟΎΒΟΗΘΙδ. ΕβΟἋᾺ οὰ5 πετούᾶδβ δΎω εὐεϑοπκ ἔἐροῦὶ ΕβΟἋᾺ οἷ οιώπ. Ἐ ες Ερ- 

πλλεενε πτεκθύΎοιξ. τηρο: εἐρεὲ πεκό ΔΙᾺ ῶπε πδο εὐκιώου. δλιδψδλαδ. ἢ εἀεῖΐ 

ΔΚ Κδτᾶ ΠΕΚΡΗΤ: πεχκ ΕβοΟἋᾺ ἈἈπεκῦοπε τηρ. ὃ. τπηδ ΤΕ λΗκ εχῖὶ πεκ- 

ογδι δΎῳ τπηδδιδι ον πρδι ἈΞ ΠΕΜΠΟΥῪΤΕ: Ερὲ πχοεῖο χὼκ Εβ0Ἃ ππεκδιτηλλδ 

τηροῦ. 7 τεποὺ διειλε χὲῈ ἃ πχοεις ΤΟΎΧΕ πεοῦζρηοτοο: εὐεοωταλ εροὸκ οξ 

πεοιπετουδδᾶβ: ἐρὲ πουχδι τ τευ ουηδαι ΟΗ ρεμσόμ. ὅπδι οπ᾽ ρεπρᾶραδ. δυΎῳ 

ΠΕΙΚΟΟΎΕ οὴ ρει τώωώρ: δποῖ ΔΕ εππδδιδι οὰκ πρῶ ἈΠΕΜΠΟΥΤΕ. “ ΠΤΟΟΥ ἍΔΕ 

δΎσλολα. δύ δΎρε: ὅπ Δε δπτοΥ ΔΎΩ ΔΗΘΟΟΥΤΗ. 1 πχόεῖο περᾶι 

πεκρρὸ δγω πγοώται ἔρος ΟΣ ΠΕΡΟΟῪ ετππδς ερρᾶδι ἐροκ. 

Ῥς. ΧΧ, ς-7. 
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5 φίρα πεὶ ψλλλοο ΟΝ [οὙρᾶζε τὶν πεκίϑο. χε πρρο διελπῆςε, 
ἐπχοείο ἀΎω πΊπεοκιλα [631] πνὰ ἈΠΕ χΊοοε.... . .. ΡΩΝ 

.Ἂ 

χα Κᾶ. ἐπχὼκ εβ0Ὰ δὰ πττοοτ Ἀπ ΔΎ ΝΟΤΟΟΥΕ ἃ 
πεψᾶδλλλοο ΝἌΔΎΥΕΙΆ. ὰι 

3 ἼΠΝΟΥ ΤΕ ΠΑΝΟΥΤΕ Ἀαδ ϑΤῊκ ἔροΐ ετβὲ ΟὟ ἄκκᾶδτ π- 
ΟὐὐΚ᾽ ΘΕΟΥΗῪ ΕβΟᾺλ ἈπδοΥυχδϊὶ πόὶ πᾶ χε πηδπᾶραττώβεα. 

8. [ΟὟῸΝ Νιλλ ΕἸ ΝΔῪ εροΐὶ ΔΎκωλκ πο ΐ π ΡΤῊΣ ἩΝΕΎΔΠΗΎΕ, 
" ΔΎΔΧΕ ΟΝ ΝΕΥΟΠΟΤΟΥ ΔΎΧΟΟΟ χε δονᾶρτε ἐπῦὺ ἌΣΡΕΙΙ 
ἄρ λλεα ἈλΔρεα ΤΟΎΖΧΟΣ εὔὐχὲ ΔαοΎδισ. . τὸ σου 

ἃ γερο κηδευῴρδπε 5686 ἴῃ ἤη. ν. ὃ βουιρῖα βαπΐ ἴῃ τπλγρὶπα ΔὉ ἃἰΐασα τηδπὰ ; 

48 σΕΠῚ τη Πταπα δχοϊάογιηῖ, ἴῃ ὉΠΟῚ5 ΓΟΘΤΤΩΙ οχ [49 47.», τοὶ] ἃ ὙΕ͵Ὸ ΡϑαΪπηὶ 

ΒΌΡΙΘοῖα βαηῖ οχ δαϊῖ. Ρουτοῦ --- Ρ5. ΧΧΙ, " ππούτε, 5ῖς σῃοαὰθ ζασαγ. οἵ Ῥθυτοη 

ΞΞ (γ., ΖἩΚὶ (Ρ. 49) Ξ ὅγγ. εἴ Μ, πᾶπουτε -- ἄκκᾶδιτ, ἴΐὰ τεοῖβ Γαϑαγ. εἴ Ῥθύσοπ, 
ςοά, πιοπάοβε διτάκκδδκ -- ππδπᾶρᾶπτωρδ -- τῶν παραπτωματων μοὺ -- αὰδε ἴπ 

ΠΑΘΠΊΡΓΔΠΙ5. ΒΟΙΡΊΔΠ5 ἀδϑαηῖ δαϊ Ἔχοϊάθγιηϊ οχ πος ΡῥϑΆ]πιο, 5ῖνγθ ἴῃ ΠΟΙΪ5 βῖνθ ἴῃ τοχῖα,. 
ὉΠΟΙ5. [ΠΟ] 158, ΓΟΒΈΓΟΙ Π.5. ὁχ Ρδυτοη --- ὃ δΎκίαν..... πεΥσποτου, Γαραγ. εἴ Ῥευ. 

ἴΏΨΟΙΒΟ ΟΓάΪη6: δυδε οὴτ ΠΕ πΟΤΟΥ ΔΎΚΙΑΑ ΠΠΕΎΔ ΠΗΥΕ -- Μ., ΠΘΌΓ. ὅυγ. οἵ ὅσ. ελα- 
λησαᾶν εν χεῖλεσιν, εἐχινησαν χεφαλὴν --- ΔΎΧΟΟΟ χε, Γαϑαγ. εἴ Ῥου. δυῳ πεχδῪ χὲ 

Ξ- Μ. 146]. οἵ νεῖβ. ἅγὰῦ. ςοά. τὰ.) Μ. χε τοχε, μεῦτγ. Ὗαυ]ρ. ὅυζγ. εἴ αταθς. πῃ. -- εὐχε 

Ξ- Μ., ὅγγ. - γ᾿. οτι -- δα|αουδς - ἔαραγ. εἴ 7 μκὶ, Ῥὰρ. 169, ΡεΥ. εὐονδιξι. 

ΧΧ, " εγερὲ ετεκδίᾳ οἷ πεκα δ χε ΤΉΡΟΥ. Ερὲ ΤεκουΎ δὶ ΘῈ ΕΟΎῸΝ πῖλκ ΕἸἼΤΆΛΟΟ ΤΕ 

ἍκλοΚ. ᾿“ εἐκεκά ΔῪ ΘῈ ΠΟΥΤΡΙΡ ΠΚΩΟΡῪ ΕὙΟΎΟΘΕΙΟ ἈΚΠΕΚΕΣΤΟ ΕΒΟᾺ πχοειῖο. πχοειο 

ΕΚε ΟΡ ΤΩΡΟΥ ΟΦ ἸΤΕΚΟΡΤῊ πθὲ Οὐοᾶ τε ΟὙὐολλου. ἧἱ κπδτᾶκο ἀχπευκᾶρποο εβθολρϑες 

πκᾶρ. δύω πεγοπραλδ ΕεβΒΟἍϑ πῆρε ππρώϑε χε ΔΎρΡΙΚΕ ἐρὸκ ποππεθοοῦ. 

ΔΎΛΛΕΕΥΕ ἐρποχπε Πποε δ ὝΔΦΟΟΥ Ἑρᾶτου ἀπ. ἰἧ χε κπᾶκὼ ἀκλκοονυ ἐτρευϑο- 

ἈΔΟΎ. ΚΗΔΟΟΒ ΤΕ ἈἈπεΎρο οὶ φεΐοεεπε. ἷἷ κιοε ποεῖ τ τεκδῦαι. τππᾶχῳω ἢ- 

τπβδλθλει ὃ πεκδόαλι. 

ΧΧΙ, ὁ πᾶπουτε τηδώῳ ερρδὶ ἐροκ. ἀπεροου ἀν τακοωτας εἐροΐ. ἀγ τ τευίθν 

ποταλῶπε πδὶ ΠΟΥ θη. ἢ 
5 

ΤΠ ΤΟΚ ΔΕ ΕΚΟΥῊΡ δ΄ ΠεΕΤΟΥ Δα πτδεῖὸ τέπιο- 

ΡΔΗΔ. τᾶ πέπειοτε πδοτΕ ἔροκ. ΔΎ τε δΎω ἄκηᾶρου. ἥδυώω εφρδὶ 

εροκ ἄύὼ δου; δῖ. ΔΎΦΕΔΙΣΕ ἐροὸκ αἰπουχιιπες ᾿ δποὸκ δε δὴν οὐοπτ δὴν οὐ- 

ρΡώμε δι. εἰὸ πποσίεσ. ππρώλλε ποώςυῦ ἈκπΆδοο... πο ᾽.- 

1 χε ἸτΟΚ πε ὙΑΚΗῪ ΕΒΟᾺΘΗ θη. ππτκΚ ὙΔΡΕΆπιο ἈΠ τὶ (εἰκι) εκιθε ππτῆ τδιλλυ. 

δ πο Ὑ ἐρὸκ χιπει οἷν ΤΌΟΤΕ. ἈἼπεὶ ΠΡῊ ΤῸ ΠΥΎΔΆΔΔΎ ΠῪΚ πᾶποντε. ἢ ἀπρονε 

Ἀκλλοὶ ΧῈ ΟΝ ΟὙΘΆΙΨΙΟ ΦῊΜ ἐροὶ. χε πε οοπ πὶ πδὶ πετβοόηθει. ἢ δυανηιυε ἢτ- 

Ἄλδοε κῶτε εροΐ. ἃ ϑεαλδοε Εὐοδ Δ ΟὟ δάλδρτε ἀκαλοῖ. ὑἷ λγογῶπ πρώον εροὶ 98 

πηειλουΐ εὐτῶρπ τε λρηλι. δΐπωμπε θεὲ ΠΟΥΛΟΟΥ ΔΎΧχ ρα ΕθΟᾺ πδὶ πλκεεο τὴ- 

ρου. δ πᾶρητ ρΡθὲ ΠΟΥΔΟΥᾺΘ, ΕΠ] ΒΩἋᾺ Εθ0Ὰ ππταλητε πρην. ἃ τάδδιι τοονε 
τοὲ πειβ Ἄχε. ἃ πδλδο δῶλν εὐδλιϑουωβε. ΔΎ ἈΚᾺΓΥ εἐϑρδὶ ἐπεύζονο ἀϊπειου. 

5. ΧΧ, 8. ΧΧΙ, 1.2, 8-0. 



81 

τ: ὕδοκωτε ἔροὶ πόϊ ΟΥΔ(ΤΟ ΝΟΎΡΟΟΡ᾽ ΔΎΟΥΝ ΔΥΩΥΉ ψλποπη- 

ρου ἄλλᾶρτε καλοὶ ΔΎΕΟ ΤΟΟῪ ἈΠ ρᾶ τ᾽ Γνδχω πνεκζπηρε 

ιὰ ΤΉΡΟΥ δΔΎωπ Εβ0Ὰ πνᾶκεεο ΤΉΡΟΥΎ. ΜΝ ΤΟΟΥΎ λε ΔΎΟ ΤΗῪ 

ι Δ Ὑεϊλλε ἔρο. δύΎπεω πᾶροῖτε ἐχωουῪ ἀγενίαα ετᾶρβοω. 

Ὁ. ἵπτοΟΚ Ἅε πὸῸ ἌΠΡΤΡΕ τεκβοηθίδ ΟὟῈ ὅλλλου ΓΟ ΤῊΚ ἐπ᾿ 

9 ἔροκ. "᾿᾿ὰ τοΎχε ὙΔΨΎΥΧΗ ετοησε ἀγὼ τ ΤΏΗρΕ πΟῪ- 

τ Ετδιχ πΝΪΟΎΡΦΟΟΡ. 

ΧΧΙΙ. κβΒ. πεψᾶδλλοο ΝἌΔΎΕΙΆΔ. 

: πο πετάλοοῦνε κκλλο1 πον ὰ τράδτ ἂν πΝλᾶδυ. δΔο- 

τρᾶουορ, ΟΝ οὐδὰ ΠΟΎΟ ΤΟΎΕΤ᾽ δΔοοᾶ ΝΟΥ ΟΥΙΧΝ ΟὙΔΛΟΟῪ 
8 ἸΆΛΤΟΝ. ἴδοικτε ΤΑΨΎΧΗ δοχίλλοε Ὁ ΦΗΤ οἱ ὄπεριοούΎεῚ 

. ΤΠ ΤΤ ΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ [εἰ 8βεὲ περᾶν]. κᾶν εἴωδϑβάλοοςθε Ν᾽ ΤΆΛΗ ΤΕ 

11 Ἰηῖτο οὑπὶ Μ. οπι. χε, ὅυζ. - σγ. οτι, μεργ. 15 -- δοκῶτε, Ζαβαγ. εἴ ῬΕΥ. 
οὔτη Μ. δύκῶτε -- ΔΎες, τοῦτ (510), Ι46πὶ ςοά. ρᾷρ. 367 ἰεριῖ δυεβτ τοοῖ-Γαραγ. 
εἴ ῬοΥ. ΔΎΕΟ τ ΤΟΟῪ 51Πη6 μοὺ -- ροβίγθυηδ νεῦρα Ἂπδ ππεκπηρε τηροῦυ, 4086, 

ἀοβατηρία εχ Ρ5. ἴΧ, 1, Ἰεριπίαγ εἴϊατη ἴῃ Θά 1|5 ἃ Γαραν. εἴ ῬΕΥ.», ἀδϑαῃΐ 1ῃ ςοἴοΓ5 

- ἰ ςοά, δνωπε -- ἀπΐε δυεϊλλε ϑδῃϊ ἀϊσ8 οὔλ. χαὶι --- δ αηἴς δΎεπίαα -- Ρουτοη; 
Ταραγ. δγειι εἰλλε ΡΓῸ εβαάλον χληρον, 5814. οπ. χαὶϊ -- Ρεγ. ετᾶϑεβοω --- "ἢ Ἰάθτὴ 

πτεκβοηθειδ -- αὶρ. ΑἸ ἀϊη. (πρὶ. εἴ ὅγγ., Μ. - στ. τὴν βοηθειαν μου -- κακοὶ - ΝῸ]Ρ. 

ϑυζ, εἴ Μ, σδ βοἋ ἀκαλοι, ΟἿ. οἵῃ. -- ἐῶοπ τ ἔροκ ΡΙῸ εἰς τὴν ἀντιληψιν μου --- "' ἐτοη- 

4ε, Μεογηρῃ. εβοκ πτπτοτο π πτοΉσι, ΚΥΓ. -Ξ- Γ. ἀπὸ ρομφαιᾶς -- ππϊονυδοορ -- [4 667..» 

ΡεΥ. ππειούφοορ, 5Υγζ. εἴ Μ, - σσ. χυνος ; τείψια εχ Ρευύγοη. --- Ρ5. ΧΧΙΙ, ὅ Γαραγ. 
οἴ Ρου. δα τρδοσωρ -- ΡοΥ. πογώτοτυετ -- ἦ ετβὲ πεειρδι ἀδϑαηΐ ἴῃ ςοά., 6ἷ ΓΟΒΠΓᾺΙ 

εχ βἀϊ5 --- ὁ και - χαι ἄν, τ. εαν γὰρ χαι, Μ, ξωωπ. 

ΧΧΙ, “ἢ δι τουχοΐ εττᾶπρο ἀὐπαλουΐ. δυω πᾶϑββιο πτᾶπ πηδπειτὰπ ΠΟΎΩΤ. 

“ἢ ξηδχω ἄπεκρδις πηδοπην. ἐπδολλου ἐρὸκ ππταλητε ππτεκκληοιᾶ. οὐ ΠΕΎΡΚΟΤΕ 

(πετρϑοτεὶ οΗ ΤῸ “ηποειο ΟὐΛΟΎ Ερος!. πεοπεραλδι ΤΉρΡῸ πιδκωβ -τεοοῪ πιδε!. ἀκδι- 

ΡοΎρϑοτε φη το πόι πεοπερλλδ ΤΉΡΟ πη. “χε Ξ᾿πεοζοώωε ΟΥ̓ΔῈ Ἀλπείάλεο ΤῈ 

ποοπὸ ἀπρηκε. ΟΥὐλε ἀπεῦκῶτε ἅλπείίφο ποδβοὰκ “"αλοΐ. δῷ οὰα πτρᾶδωῳ ερρδὶ 

εροοὶ δαοώτι εροΐ. “ἔερε πάτδειο οδϑτηκ οἵὶ οΟὙποῦ πεκκληοιᾶ. {ηδί π- 

ἩΔΩΟΔΗΝ ἈπΆλτο ΕβΟἋᾺ ΠΟΎΟΝΣ πικν ΕἸΡΦΟΤΕ ΦΗΤΕ. “1 τρηκε πδουώλλ. ποεοει 

δ σεμδολλον ἐπχοειο ποσὶ πετοϑπε πος. απδώπο τισί πεΕΥρη τ ὧδ επερ πεπερ. 

Ὁ ρεπδρπάλεεγε ΠΟεκοΟτοΥΎ ἐπχοειο πόί πεκρώονυ ΤΗΡΟῪ πκᾶρ. ποεουτ ἀλπες λι- 

τὸ εβολ π|οί πδτριδ ΤΗΡΟΎ ΠΠΦΕΘΠΟΟ. ἡ χε Ὑδπχοειο τὲ ΤΑ Τερο ΔΎΩ 

ΤΟΟ πετὸ πχοεις ΕἼΤ πρεθοο ΤΗΡΟΎ. Ὁ δυουῶμ δυῳ ΔΎΟΥ ΟὟ ποι π- 

χώώρε ΤΗρΟΎ ἀἀπκᾶρ. οείδπδο ΤΟΥ ἈΛΠΕΟλλΤΟ ΕβΟᾺ Ππόί πετβηκ ΤΗΡΟΎῪ ἘΠΕΟΗΤ 

επκδρ. ὙΔΨΎΣΧΗ οπῷ πδᾳ. ᾿ δυω πδοπερλδ' πᾶρραοδκ πδο. ὅἢ οεπδω 

εἐπχοεις πόί ὑτεπεά. (ττεμεδ) ΕτπΗΎ. δΎω οεπδχω πτεο λικδΊ᾽ ΟΟὝΗ ἈἈΠΆΔΟΟ 

ΕἸΤΟΎΜΔποο πετᾶ πχοειο τδλλίος!. 

Ῥς, ΧΧΙ, 17-21, ΧΧΙ], 1-4. 

ΕΜΑΟΜΕΝΥΑ (Ορτο ϑληιρισλ, ΝΟ, 1, 11 
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πθᾶιβεο ἈΠΑΛΟΥ ΝΠ ΓΝᾶρρΟτε ἂν ΦΗΤΟῪ ΠΟ ΝΠΕΘΟΟῪ [χε π-΄ 
ΤῸΚ ΚΟΟΠ παλλλδῖ' πεκουλοι ΔΝ πεκόεέρβ ΝΠ ΤΟΟΥ ΝῊ τ Δ ΎΟΠ- 

5 οὐπτ'. ᾿ΔΚΟΟβ τε ΝΟΥ Τραπῖζὰ Ἀπᾶϑατο ἐβοὺλ ἈΠΦΟΤΕ 
ΕβΒΟἋ ΝΝΕΤΘλΙβε χκλλοῖ ἄκτερο τ ἄλπε ποΟΎνερ᾽ ΔΎ πεκζῳω 

ὑ εὐ Τἄρε θὲ Ἀπετδλλᾶρτε. ἱπεκπἃ νᾶ πων ποωΐ ΝΠ ΝΕΦΟΟῪ 
ΤΉΡΟΥ πᾶν. ΕἼ θεὲ χε ἀϊουωρ, ϑικ πηΐ ἄπχοειο πρενρϑο- 
ΟὙ ενδυοΥ.. 

ΧΧΙΝ. ΚἌ. ἐπχωὼκ εβθολ πεψδλλλοο Ν᾿ ἌΔΎΥΕΙΆΔ. 

ὃ "ποὺ ἄτα} ΠἸΥΔΨΎΥΧΗ εἐρρᾶὶ ἐροκ' πᾶνου τε. δίκδο ΤῊΪ 

ὃ ἘρΟΚ πρτρᾶχίιπε᾽ ΟΥΔΕ ἌΠΡΤΡε πᾶχᾶχε οωβε ποωΐϊ. κὰἂϊ 
γὰρ ΟὟΟΝ πἴλα ΕἸΤΟΎΠΟΛΛΟΝΗ ἐροκ ποεν ἃ χίϊπε ἀν᾽ ΕὙΈΧ ΊΘΙπε 

πότ πετανομεεῖ. ἐπχΐη χη. .  , Ὁ Σ᾿. 

ἐπύταλητε πϑδιβεο -- [ἀρ9α7., Ραγ. οτ τάλητε ποδίβο -- [αρ547. εἴ Ρεγ. πρεῖ- 

πεΘοοΟῪ -- 4186 ἴῃ ὉΠῸΙ5, ἀσϑιἀθγαπίῃγ ἴῃ οοά., εἴ πγατααν 5 οχ ΡΘΥ͂., αἱ αἱζ, γοῦ- 

Ὀαπὶ ἰοσὶῖ πῊ ΔΎΟ που ΠῪ, ΡΙῸ 4ὰ0 Γαραγ. τοῖς πε ὙΔΎοεποωπτ --- ὅ που τρᾶπὶς ἃ 

ἴτὰ ςοά., ᾿αραγ. εἴ Ῥευ. τοοῖς πουτρᾶπεζδ -- ἄπϑοτε -- [αρ47., ῬαΥ. ἴῃ τοχῖὰ ἈπΡΟΎ, 

ἴῃ ΠΟΙ͂ ἅαπρο -- συγ. εἴ αἵ. ἐξεναντιας, πες πΠοη Μ. ἅκπειιθο --ν. 6 οὃχ Ρϑύ0ῦ., εχ 4080 

ΒΌΡΙΙΟΙΤΟΙ οἴϊαπ ἰηΐορου Ρ5. ΧΧΠΙΠ --- 5. ΧΧΙ͂Ν, 7Ζεκὶ, ρὰρ. 52, διοδι --- ὅ Ῥοβῖ 1-- 

πρτρδχίωυιπε Μ. [Ιἀο]οτὶ α44. ὧδ᾽ ἔπερ σὰπὶ ΑἸά. (οπρὶ. Ταυτίη. εἴ ϑυτο--ῆοχ., θα 

δοθηναγίγ6 τϑιθοῖῖ --- ὃ ετρυΎπολλοπη -- [ἀ9α7., ῬαΥ. εἵ Ῥιβέὶς ϑδϑορηϊα εὐϑΎποιλιπε 

ΡΙῸ οι ὑπομένοντες -- εγέχκεώιπε, Μ. - αγ. αισχυνθητωσαν -ΡοΥ. πδί πετᾶποαλιιᾷᾶ, 

Ριδὲϊς πδί πετάποαλι -- ΓΘ] 48, πὰ σῸΠὶ ἱπῖθστο Ρ5. ΧΧΝ, βυδιοϊαπίαγ εχ Ρευ. 

ΧΧΙΠ]Π. κτ. πεψδίληιοο ΠΑ ποονδ πἰποδββδτομ. 

᾿ πδπχοεῖς πὲ πκᾶρ τ πεοίχὼκ εβθ 0 Ἃ. "τοϊΚΟΎ ΛΕ ΑΑΠ ΠΕΤΟΎΗΘ ΤΗΡΟῪ φρδὶ 

πη το. Ἴπτου δΔασλο τε ἀκλλοο οὐχ πεϑθδλδοοᾶ. δὼ δ οβτωτεο οὐχπ 

πειερῶου. πιὰ πετπηδθὼκ εορδὶ ἐπτοου Ἀπζοειο. ἡ πιλὶ πετδάφερα τὸ οῖὶ 

πᾶ ἀπε τθβο. ᾿ πετουᾶδβ οπ' πεοδιχ πὲ εὐ τββθην οὲὰ πεῦϑητ. Ἐπεῦκι π- 

τε ΨΥ ΧΗ ἐπ ΟΥ̓ τεπρᾶ. ἀπῦρκ ἀπετϑι του] ΟΝ ΟὙΚρΡΟΩ.. ἢ πᾶὶ πᾶκχὶι 

ΠΟΥΘΑΛΟΥ ΕΒΟΆΡΙ ται πχοεῖο. ΔΎ ΟΥ̓πὰ ΕβοΆριτας πποΥτε πεοροιτηρ. ἣ τὶ τε 

ττεπεὰ ππετιπε ποὰ πχοεῖο. ετυπε ποᾶὰ πρὸ πποντε πιᾶκωυβ. διλΨ λα. 

ται πε ππυλη ερρδὶ πᾶδροζῶπ, ππτευπκιοε ερρᾶὶ ΠπαιπΥ ἈΝ ἃ ἐπε. ταρεσει 

ερουν πόί πρρὸ ἀπεοου. ἡ πιλὰ πὲ πεῖρρὸ ἀπεοου. πχοεὶς πὲ πλυπᾶτος εττὰ- 

ἌΡΗΥ. πχοειο ετὲ οὐπιδῦλε ἀκλλθῦ οὰκ ππολειοο. διάψδλαα. αι Πππεσ ΠΥ ἊΝ 

εορδὶ πδροζῶπ. ττευχιοε ἐρρδὶ πΑΑΠΥ ἈΗ ὧἃ περ. Ὑᾶρεσει ερουπ δὶ πρρὸ εἰ- 

πεοοῦ. ᾿ἧπιὰκ πὲ πεῖρρὸ ᾿πεοου. πχοεῖς ππδῦμι ΠΎΟΟ πὲ πρρὸ τϊπεοοῦ. 

ΧΧΙ͂Ν,' πχοειο δὰ τδακοὶ ἐπεκρίοουε. ἄγ δ τολβοὶ ἐπεκαιδλιήκεκοοιθε. ἦ ΧΙ λοει τ 
ΘΗΤ ὃ τεέκάλε. γὼ πν τοδβοὶ χὲ ππτὸκ πὲ πιοντε πλούτηρ. ἄγω ἐηπδλρυποιῖιιπε 

Εροκ Ἀχπεροου τηρῦ. " δριπαλεεγε ππεκα τ ὐλ ΝΟ] πχοειο. ἀγὼ πκπὰ χὰ οἐ- 

θοπ ΙΗ περ. ᾿ πηποβε πΥΎΔΑ Ὑκουὶ ἈΠ πλΎΔΑ τὰ του τπρΡῥπογάλιεονε. 

Ῥ5. ΧΧΙΗ͂, .ς-6. ΧΧΙΝ, 1- 

κων σε σις Ἂν ὑὔχωχυνος, ὦ κπῶν, ς, 
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Αὐροδριυανς Ὕ 
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Ν τσΥ!, κε. πεψᾶλλλοο ΠἌΔΎΕΙΛ πᾶ ΤΟΥ ἄροῦϊ. 
"ν..» 

13 [απρτὰδ Ὺ ΕΤΟΟ ΤΟΥ ΠΝΕΨΥΧΗ ΝΠ ΝΕΤ ΘΆΊΒΕ κλλλοι χε ᾿ΔῪ- "Ρ' 

τΟΥΝ εορδᾶϊὶ ἔχωΐϊ πόὶ ὀπλτ τρε πχίπσονο 'ΔΎω ἃ πχῖπ- 
ΝΕ ἰἀυὺῪὐυ δ δα τ ΎἈ ον σι, ἩΑο ον ΑΕ ΝΟΥΣ 

Ρ5. ΧΧΨΤ, τας. εχ Ῥου., οχ 410 [ἴθ 0 50 ΙἸοἰαΠΤῸΓ ΡῬΙΟΤΟ5. αυαίΠΟΓ νΟΓΒΙΟᾺ]1 
θα δα νοςοπὶ ψπαρώπρ : ἰὰσηδη1, 4186 ἰπ6 ἴῃ Θοάθπι Παθοῖαγ ἀ848ο ἃἀ ρΡ5. ΣΧ 

Υ. 6, Τρ! ον πγι15 οχ 1αρα"΄ --- "ἢ ετοοτον ΠΠΕΨΎΣΟΗ - Μ,., ὅ0γ. -- συ. εἰς ψυχᾶς -- εορδὶ 

εχωΐϊ -  Μ,, Γαραγ. εροι -- ὅγαος, μι: -- Ι46Π}] ΦΕΙΆΛΤΤρε -- απΐα χισοᾺ Μ. Παρ. χε 

π- ἔροη ογᾶδει!, Μ. ερος ἀκαλιπ ἄκακος -- εαυτῇ. 

δΔριπδάλεευε πτοκ κᾶτὰ πδιυδὶ “"πεκπᾶ. ΕἼ βῈ τεκαπ ρηοτοο ποεῖ. ἣ ΟὙΡη- 

οτος δώ εὐοου τῶν πὲ πχοεῖο. ετβε πδὶ απδοβω ππεέτρποβε οὶ τέρῖη. ἡ απᾶ- 
10 ἜἜΠΘΟΕΙΤ ΦΗΤΟῪ πηπράβρδ οἷ ΟοὙρᾶπ. πᾶ τοδβε πρϑλρδο ἐπεο δι οΟΎΕ. ΠΕΦΙΟΟΎΕ 

"ΤΗΡΟῪ ᾿ἰπχοεῖς οππᾶ πε οἱ ε ππϑπεσυπε ποᾶ ΤΕΟ ΔΙ ΔΘΉΚΗ ΔΎΩ ΠΕ ΑΛΙ ΤΆΛΡΤρΕ. 

ἡ εσβε πεκρᾶθ πχοεῖο κὰ πᾶποβε πδὶ εβ0 ἃ χὲ Ἴοῦ τᾶρ. ὁ πιᾶα πὲ πρώλκε 

ετρϑοτε ϑρητο τἰπχοειο. οἰήδοαλ πολλοῦ πδο οι τερίη πτδοουδῦο. “ἢ τεῦ- 
ΨΎΧΗ πδωπε οἷ ρεηδισδϑον. πεοοπραιδ πακληροποῦθει απκᾶρ. “᾿ πίχοειο πῈ 

ττδρο ΠΠΕΤΡΡΟΤΕ ΦΗΤῸ. ΔΎΩ πρᾶη ᾿ἰπχοειο πᾶ ΠΕΤΡΦΟΤΕ ΦΗΤῸ πε. ΔΎ ετᾶ-ς 
15 ΜΔΟΟΎῪ ΕΤΕΟ ΙΔ ΘΉΚΗ. ερε πδιβδὶᾺ εἰὥρὰα πουοει πικν πχοειο. ΧῈ ΠΉΤΟΟ πετεδ- 

τεκὰι ΠΔΟΎΕΡΗ ΤΕ ΕβοΆραε ππᾶ. ὃ δώ ερρδὶ εχωϊ ἄτηδ πᾶ. χὲ ΔΙῸ ΟὙΩΘΉΡΕ 

που ΔΎΩ ΔΗ͂Σ ΟὙΦΗΚΕ ΔΠΟΚ. ἽἼ λ πεϑλιψιο ἌἌΠΑΦΗΤ Οὐ ΕβΒΟᾺ. ΔΙ ΤΕ 

εβθολοῖ πδδηδτκη. ἡ" ΔΗΔῪ ἐπᾶϑββιο Ἀπ πᾶρίοε ἥγκω εβ0ἋᾺ πηδποβε "τΤΗρΟΎ. 

ἡ δΔηδῪ επᾶδχδχε χὲ ΔΎΟΥως Εβο0Ἃ. δῶ δυϑεοτωϊ οὶ οὐάλοοτε παιπσόπο. 

δ οάᾶρερ, εὐδιΨΎΗ ἥν τουχοΐ. ππρτρδιςυιπε χε ΔΙΡΕΆπιζε εροκ. “ὁ ΠΒΔἌΡΗΤ 

“τι ΠΕΤΟΟΎ ΤΩΣ ΕΔ Ύ ΤΟΟΟΥ εροΐ χε ΔΙ ΎΠΟΛΛΟΠΗ ἐρὸκ πχοείο. τ πηΟῪΤΕ ΕἸ ΠΙῊ Ἃ 

εβθολρπ πεαϑλιψις ΤΗροΟΎ. 

ΧΧΥΝ. κε. πεψδίλσνοςο πΑδυειᾺ. 

' ὩΣ δ; - Ἔω τς ἘΞ ὡ 
ΚΡΙΠΕ 401] πχοειο Ὑὰ δποκ δίαβοοιϑε οἵ ὙΔΑΜΤΒΔΆΡΗΤ. ΔΎ εἰκῷ πρτηὶ 

πγοειο ττηδκιας ἀπ “Δοκι δ ζε ἀκλλοΐ πχοειο ΠΣ πιρᾶζε ᾿λαλοΐ. πιίοὲ πηδι 6 ἌΟΘΟΤΕ 

“τι πᾶρητ. ἥ χὲ πεκηδ ἀλπελιτο πηδβδ.Ἃ Εβ0Ἃ. λυ δίρδιιδκ οὴθ τέκακε. ὁ ἀκπει- 
Θόδλοοο αὐ ΟὙΟΎπ ρελριοῦ εὐ οτειτ, δ ππδβὼκ ΕΦΟΎ τ πρεορποβε. " δίαλε- 
τε ετοοοῦρο ΠπΕΤΟ Ἀἀποπήροο, ΔΎΩ πηᾶρϑοος απ πδοεβηο. ἢ τπδειὼ πηδόικ 
δι πετονδδβ., τᾶκωτε ἐπεκθγοιδο ΤΉριοῦ πχοειο.  εοώταλ ἘπΕΡΡΟΟΎ ἀκπεκοιλου. 

εχ ππεκωπηρε τηρουῦ. ἥὕ πχοεῖο δίδμβερε ποᾶ ψἀπεκηΐ. "πὶ πααδπῶπε ἀκπεκεοοῦ. 

“ Ἄπρτᾶκο ΠπυλΨΎΧΗ ὅπ πδοεβηο. ΔΎΩ πᾶδώωπο τ φεῖρώλλε ποπΟΩ]. ἜΑ 

ερε τδᾶποαιιδ οὶ πευσίχ. ἃ τεγουηδα οΥρ πλώροσ. ᾿δΔποκ Ἅε δίψβοοε ὡτ 
Ὑδλ τ Ἄρητ. οὔτε ὅπλοι ἥνδ δὶ, [ἢ δ τδουερητε τᾶρ ἄρερδι το ρὰκ ποο- 
ΟὝτπτ, ἐηδολοῦν ἐροκ πχοειο οὴ πεκκληοιδ. 

ΧΧΨΥΙ͂. ὁ πχοειο πὲ πδουοεις "πὶ πδοώ ΤῊΡ εΕἰπᾶρϑΟτΤε ΦΗ ΤῸ πηιλι, πχοειο πετ- 
πδτε σ»πδουγδί εἰπδρσώβ ρητο ππιλ, ὁ ρα πτρεγρῶμ ερουπ εροΐ ποσί πετ- 

Ρς, ΧΧΥΙ, 12. 



δ 

ΧΧΥΙ.. ΚΖ. ἱεπχὼκ εβθολ. πεψδλλιλοο π ἌΔΎΕΙΆ. 

ει διχικᾶκ εορᾶϊ ἐροκ πχοειῖοὸ ΠΑ ΝΟΥ ΤΕ" πρκᾶρωκ εἐροὶ κη- 
. πῶς ἥγκᾶρωκ ἐροὶ τὰρ θὲ ΠΝΕΎ ΒΗΚ ἘΠΈΘΟΗ Τ ἐπ. οὔτι 
ΕΠΕΦΡΟΟῪ Ἀπᾶοοπο ολκ πτρδοεποπκ τᾶς! πηδόιχ ερὌρᾶι 
επεκρπὲε ετουσᾶλβ. Ἀπροεκ ΤΑΨΎΥΧΗ ἈΝ Νρε ΡΝ οΟΒβε ΔΎω 

ρΡ. πὰ: ἈΠρΡ͵ΊΆΑΚΟ ἊΝ ΝΕΤΡΡΩΒβ ετᾶπολλιᾶ πετᾶ χε Ν᾽ ΟὙΕΙΡΗΝῊ 
ΑΝ ΝΕΤΙ ΤΟΎΤΟΥ ΕρεῈ ΦΗΠΕΘΟΟῪ ΟΝ ΝΕΎΡΗΤ. { νπδῪ κᾶ τὰ 
ΝΕΎΥΡΒΗΎΕ ΔΎ κἂτὰ πονηρὰ ΝΝΕΎΛΛΕΕΥε τῶβθε ΝΑῪΎ 

κᾶτὰ περϑηνε ἘνεΎσιχ ὦ ΝΔῪ ἘΠΟΥῪ ΤΟΎεΙσ., ο΄οΨ΄Ψνν".. 

ω- 

Ρ5, ΧΧΝΤΙ, τὐα!5. οἵ {Γ65. ῬΎΙΌΓΟ5. ΨΘΓΒΙΘᾺΪ 5416 Δ νοσθη ετᾶπολικιᾶ οχ Γαρανῦ. 

- [ηπώο, Μ. - ὅτ. μη ποτε -- ὁ ροβῖ οωτᾶκ ὅυζγ. εἴ Μειῃρῃ. δάήά. χυριε -- τδα!!, 

Μ. -- τ. εν τὼ αἱρεῖν με) εἴ ὅυγ. 97 γχκρκδον βοὺ -- ὃ χσπρτᾶκο, Μ. εἵ ϑυγ. - Ογ. μὴ 
δ -- 

συναπολεσῆς με -- ἐτᾶποαιιδ - Μ., τ. αἀδικιαν -- ο΄ ογείρηπη - Μ,, ϑυγζ. -- Οὐ. εἰρη- 
΄ νὴν -- [αραγ. ᾿ἀπεϑοοῦυ, Μ. οἵ ὅυζγ. Ξξῥ, σσ. χαχὰ ὃε ππεγάλεευε -- συγ. εἴ ὅτ. τῶν 

ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν, Μ. ππτε πουρβηουι -- τώῶβε, Μ. εἵ ϑὅυγ. -- γ᾿. δος -- Γαραγ. 

τοοῖϊα5. ἀκπευπτοόυειο -- ΟΥ. τὸ ανταποῦδομα αὐτῶν, Μ. πτωεδιὼ ππνετδυδιτου. 

ἈΟΎΚΘ ἀκαλοὶ εουῶλι πηδοᾶρςξ. πετϑλιβε οὶ απ πᾶχᾶχε Π ἨπΟΟΥ ΔΎδΒΒε ΔΎ 

δΎΡε. κἂν ερῶδη οὐὔακλδᾶρ οὼρ εροὶ ἀἄπᾶρητ πδεέερϑοτε ἄπ. κᾶν ερυὰπ οὐ- 

πολεακοο τουπ εχαϊ ρα πδὶ δπὸκ ὑηδκδοτηῖϊ. ὗοΥρὼβ πογῶτ πεν τδϊδίτει 

Ἄλλος] ππτὰὶ πχοεῖο πᾶὶ πείώιπε ποώς. ετρδουὼρ φὰς πηὶ πἰπχοειο ΠΠΕΘΟΟῪ ΤῊ- 

ρου ἀπδώπρ. ετρδ ΔΎ ἘΠΟΎΠΟΣ ἀκπχοειῖς εδαάπιυιπε ἀλπείλλοο. χε Δ ΟΠ τ 

δῖ τε οκΎπΗ ρα ΠΕΡΟΟῪ ΠΗΔΠΕΘΟΟῪ δορϑδιβεο εροὶ οὺν ΠΠΕΘῊΡ Π ΤΕΓ ΟΚΎΠΗ δο)- 

δοῦν οἷ οὙπετρᾶ. δ᾽ ΤΕΜΟῪ Εἰορηητε δοχιοε πτᾶδπε εἀὺπ πᾶχᾶχε δίκῶτε 

τ ρῶτας διϑτ ο ΤΕΟΟΚΎΜΠΗ ΠποΥΘΎοΙδ πολλὸν ὑπδχὼ ὙΑΨΔΆΛλει ἐπχοεῖο. 

πχοεις ἐπᾶφροου πτδιῦ ΕΔΟᾺ ἄκου : πὰ πᾶὶ πχοεῖο προώταε εροι: πτὰ 

πᾶρητ ὥᾶχε ερὸκ δότε ποᾶ πεκρο: πεκρὸ πχοεῖο ἔπδιπε ποῦσ. ἣ τιπρ- 

κῶτε ἀλπεκρὸ ποᾶ ΒΟᾺ ἅκινοὶ : ἈΧΠΡΡΑΚῪΚ ΕβΟᾺ ππεκριλρλ Ἃ ΘΗ ΟὙΟΡΤΉ. ὑὧπε 

πδι πβοηθος Ἀλτρτοτοι ΕβΟἋᾺ ἀπρκᾶδλτ ποὺκ πποῦτε πδοώτηρ: ἢ χε ἃ πδλειὺτ 

ἈΠ ὙδΑΔΔῪ ΚΑΔῪ ΠποιΟΟῪ πχοειο ἊἍΕ περ τδο Ὁ  ΠῪ εροῦ. ὑοαλτ ποῖλοο πᾶιὶ 

πχοειο Οὴ᾽ ΤΈκρὶη ΔΎΩ ΠΡ ΧΙΛΑΟΘΕΙῪ ΦΗῪ ΘΗ ΟΥΦΙΗ ἐοοουτῶπ ετθεὲ πᾶχᾶχε. ἧἢ τ- 

πιο ΤΕΥῈ ΕἸΔΎ ἐπᾶυδθον ἀἄπχοειο οἷς πκὰρ ππετοπ. ἢ πδρυποιλιπε ἐπκχοεῖο: 

ἍΡρΟ ΔΎΩ ἌΔΡΕῈ ΠΕΚΡΗῪ ΤΩΚ: ΤΥ ΘΎΠΟΛΑΙΠΕ επχοείο. 

ΧΧΝΤΙ, " χε ἀχπούειαλε ἐπερβηνε πχοειο ἀυὼ περθηνγε ππεοδίκ : Κπλτωριυὼ- 

ὃ πχοεῖο ΟἈΔΗΙΔΑΤῪ ὙΕ δαοώτῖι ἙΠΕΡῬΟΟῪ αἰπδλοοπο. Ἷ πκχοεις ΡΟῪ ΠῪ ΤΑΚΚΟΤΟΥ. 

πε πᾶβοηθοο ἄγω τἄᾶπδοτε τὰ ΠΑΦΗῪ ΚΑΦΎΝΟ ΕἘρου : διρϑῦτε ἃ ὙΔοΟΔΡΞ 

τοόνγώ. Τηδεξολολοτει πλὸ δα πλουίθ ὃ πχοεῖοὸ πὲ πυᾶιχρο ππεηἌδλος λυ 

᾿ εἐτεκκλη- Ὑπδτε πὲ ΠΠΕΟΥΧΔΙ ἘΧΠΕΟ ΡΗΟΤΟΟ. ΑΔΎΟΥΧΕ ΠεΕΚΆΛος ΠΥ ΟΑλΟΥ 

Ροποαλιὰ ΠΡΆΛΟΟΠΕ ἈΚΑΛΟΟΎ ΠῪ ΧΔΟΎΟΥ ὐἂ επερ. 

Ρ5, ΧΧΥῚΙ, τ-4. 

, ἥν ἃ νὰ 



ΧΧΥΤΙ. ΚΗ. πεψάλλλοο ΠΝ ἌΔΎΕΙΆ ΕβΟἋ ΟΝ ΤΈΕΡΘΙΗ 

Ἡ ΤΕΟΚΎΝΗ. 

ΞΦ ὦ... εοκιλα Ετερηλλοο πὸὸ πᾶκιλα ΕΤΈρηλλοο ΝΚδΔ ΗΟ. ΤΈΕΟΛΛΗ 

πο ἐροοβῖγτε ΝΝΙΕΟΥΔ᾽ ΔΎΩ ον δσώλπ εβολ πλλλά ΝΗ π΄ ἢ 

-- - ΟὟΟΝ Νκ ΕΤΡΑλ Πέορπεὲ χὼ ΔἈΠΕΟΙΕΟΟΥ. ὐἄρε ποῸ εἰπὲ Ἀ1π- 

πκὰ τἄκληολλοο ΔΎ ΝΟ ΤΡεοθλλοοο ΧῈ ΠΟῸ πᾶρρρο ὐὰ επέεδ. 

" πᾶς πᾶ δόλι πεολᾶοο πὸὸ πἰδολλΟῪ εἐπεοίλδοο οὴ᾽ οὙ- 

ΕἸΡΎΝΗ. 

Ῥ5, ΧΧΥΠΠ, τἰταϊαθ οχ ἔαραγ. --- ᾿ Ἰάοπι εὐὐογώς πογῶδρ, οἵ τηΐγα εοικιας εἴ 

εείοοβτε -- Οτ.; ἰπ Μειῃρῃ. δυΐθη, 5ἰσας ἴῃ ΠοΟβῖΓΟ οοά., δα 46ΠῚ ψοῦρα γοίθγαπίαγ δά 

Ρτγαθοθάθηβ πῴρωου -- τεέοϑλη -- ὅ ςπδ δ Ἀπ (51:0) -- [α8.α7., Θχρθοΐαγοβ οπδ δῶ Ἃπ 

-- αηῖα οὐοὸν -- Μ. οτῃ. χα! -- ροβῖ πεεῖρπε Μ. δάἀά. ἐϑθουδβ -- πεηεοου, Μ. εἴ 50Γ. 
Ξ- ὅτ. οὔ. αὐτου --- ᾿ἢ ὠδρε. ... εἰπε, 5ῖς εἴΐαπῃ Γαραγ. εἴ 1 ῊΚΙῚ (Ρ. 121), ὅγζ. εἵ Μ. 
- στ. χατοιχιει - Γαραγ. τοοῖϊα5 πκδ ΔΚ Ύολλοο -- τὸν χαταάχλυσμον, Μ. φεπ 

πικδ τδκλύΎολοος, εἴ οπ1. δΎωῳ -- πεοι τρες ϑάλοος, Μ. εἴ ὅυγ. -- ὅσ. χαθιειται -- χῈ ΟἸΠῚ 

ΡΓαθοράοθητὶ ρυηςοΐο πηοτῖῖο αραϑῖ ἃ Γαραγ. Μ. ὅγυζ. εἴ Οσ. -- "ἰ Γαραῦ. οὙειρηπη. 

ΧΧΥΤΙ, δῆτε Ἀποειο πΗρΡΕ ἈΠΠΟΎ ΤΕ, ΔΗ ΠΕ ἀἀπχοειο πρέηρε ποιλε Δπὶ 

οὙτδεῖο αἴ οὐ ποεῖ δΔΠι ΟὙΕΟΟῪ Ἀκπεζιρᾶμ. ΟὟ πχοειο οὴτ τεκὶ- 

ΔΎΔΗ ΕἸΤΟΎΔΒ. (510). ἥ τεολλη Ἀχπζοειο οι χη ὙΞΆΛΟΟΥ: δ ΠΙΟῪ ΤΕ ἈΚΠΕΟΟῪ τ ΕβΒΟἋ: 

πίοειο ΟΕ ΧΙ ΦΕΠΑΔΟΟῪ Επδι9 ΟΎ. ᾿ ΤΕΟΆΗ Ἀπχοειο οἷ ΟὙδύλε ΤΕΟΛΛΗ ἈΜΠΊΟΕΙΟ 

δι οὐαπτποσ. " τεέολλη βπχοειίο ΕΟ Ὁ] ΠΗΚΕΆρΡΟΟ: ποεῖ πδουςς ππκε- 

Ἄροσ πλιβάᾶποο.  πειι|τρευρῶρισ απ πλιβᾶποο θὲ ἄλπάλλδοε ΔΎΩ παλεριτεο 

9 ἴθε ΠΟΎΘΗΡΕ ἈλπΑλοΟΠΟτΈροοΟ. 

ΧΧΙ͂Χ,  ἐπχωκ εβολ. πεψδίλιιοο πτωλη βπχι οεὶκ ἅπει πλδΎειλὄ. 2 τ{πδ- 

ἼδΔΟτΤΚ πίοειο ὙΕῈ Δικ ΠῚ εροκ᾿ ΔΎΩ Ἀβπεκευῴρᾶπε πεδχδχε εχῶὶ. ἥ πχοειο 

Τιδι ΠΟΤΕ διχιτυκδκ ερρᾶὶ εροὸκ ἄκτδιλόοι. ὁ πχοειο ἀκ ὙΔΨΎΥΧΗ εὌρᾶιὶ δὴ 

δαλῖατε: ΔΚΤΟΎΧΟΙ ΕβΟᾺ ΟἿ᾽ ΠΕΎΒΗΚ ἘΠΕ εἐποῦηι. " ΨδΔΆ λει ἐπχοειίο ΠΕ Πετ- 

οτγδδβθ ππτετπογωπο ΕβΟἋ Ἁλπρπάλεευε “ἀπεῦουοπ “ χε ΟὟ ΟὙΟΡΥῊ φὰλ πεζι|- 

δόμτ δ οὐπο οῷν πεο)ογώωυ. πριϑε πδιϑῶπε εροῦρε ἴτε πτεληλ ὠὐὧπε 

ερτοουε. ἶ ὅποκ δε δίχοοο ρος πδογώωλε χὲ πύπδκιλα ἀπ ὧδ εἐπερ. ὃ πχοεῖο 
δᾶ. πεκουώ" δκδό»» “πδοδ. : Δκκ ΤΕ πεκρὸ Ἅε εβο0Ἃ διῦωώπε εἰτρτώρ. 3 εἰπᾶ- 

χιωκᾶδκ ερρᾶι εροὸκ πχοείισ τᾶδοοπο Ἰπά ΠΟΎΤΕ. ιΟ ΟὟ πῈ ΠΡΗῪ ἅἁπδοπος ολκ 

πτρδβωκ ἘπΠΕοΗ ἐπτδκο᾽ ἍΔῊ ερὲ πεῦῦονο πδεζολλολοτει πᾶκ Ἢ εὐηδχώ π- 

πτεκε. “δ πχοεις οὠὗτὰι δειδ πδι: δ ποειο ώπε πᾶιὶ πβοηϑθοοὺ. Ἢ" ἄκκτε 

πᾶπεῶπε δι ΕὙΡδΔΕ ἄκπερ τδδόοΎπε ΔΙΚΟΛΟΡῪ ΠΟΎΟΎΠΟΙ [ἢ χῈ εἐρὲ τδουπδαλ 

ἩδΟΛΛΟΥ Εροκ πτᾶτλλκδρ ΠΡΗΤ: πζορειο πδοΎ ΤΕ Ὑηδεξολλο ότι πδκ οὐδ. ἐπερ. 

Ρς, ΧΧΥΤΪΙ, 7-τ|. 

ἜΤΈΟλΛΗ ἁὐπό εοουώτς! ἐνουώδρ, ποῦ τε. ὧτέεολλη ἈΠΟ 



ἣΝ ᾿ ον δὴν ἐρν γον τον λιν δ ΤΑ ον κα ἐς δόλον τος δ ω Ἀ᾿ πὰ ἘΝῚ Ὗ ἮΝ Ἱ τς [ ᾿ ΑΝ, ΜῈΝ “γῇ ιν κ ον ΜΥΥΝΝ ΤῊῚ ᾿ τ ᾿ 

, Α “Ἵ ἌΣ γκὦ ΚΦ Ὁ ἀὐ: ἀγλυν φ  ἢ 

τ ψ {4 εὖ ἐς 
ΠῚ ν. νι Ν ι 

χχχ. ἍἋ. ἐπχωκ εβολ. πεψδλλλοο Ν ἌΔΥΕΙΆ πῆτε ππώτυσ. 

ΠΟ ΤΟΥ ὁ Γνδόοῖλε πᾶππᾶ ἔνεκόιχ ἄκοωπτε ἀλλλοὶ πὸ ΠΝΟῪΤΕ 
Ῥ. ΠΗ: -- ᾿ 

ΠΣ ΡΝ ὩΣ ΜΕῚ τ ᾽ . ᾽ . ᾽ ᾿ ᾽ 5 5 ᾽ ᾽ ᾽ ᾽ . . . 

Ρ5. ΧΧΧ, ργδᾶθῖογ ν. δ, ΠῚ} ἴῃ ςοάϊοῖριι5 Βοιρίαηϊβ ἀς πος οἵ βθαθθηῖὶ ρϑβαϊπιο. 

ΧΧΧ,' δικᾶρτηι ἔἐρὸκ πχοειο ἀπρτρᾶκχιυιπε ὧδ ἐπερ πᾶϑετ ἤν τούχοι 

δ. πτεκλικδιοούπη. ὅρικε ἀιπεκλλᾶδι χε εροὶ ΠΡ ΘΈΠΗ ετουχοι : ὧπε πδι εοΥ- 

ΠΟΥΤΕ πηδῦτε ΔΎ ες Δ ΠΟΤ ΕὙΤΟΥΧΟΙ. Ἢ χε πτΟκ πὲ πᾶτᾶχρο ΔΎ 

πδαδάαπτ: ΕἼΒεΕ πεκρᾶν Κπδ ΧΙΆλΟΘΕΙ τ ΘΗ ΔΎΩ ΠΥΟΔΗΟΎΟΥΤ. ἢ ΚΗΔΙῪ ΕΒΟᾺ 

δῖ τειδύρδο ΠΥΔΎΡΟΠΟ ἔροὶ χὲ ππτὸκ πὲ τᾶπμιδτε. ᾿δκάεοτε πετοᾶρερ 34:- 

ΠΕΤΑΘΟΎΕΙῪ ΕΠ ΧΗ: ΔΠῸΚ ΔΕ δικάφ τῆι ἐπχοειο. ἢ ἐπδτεληλ τδευῴῷρδᾶπε εχ 

πεκῖᾶ χὲῈ ππτοκ δκδω Οὐ εχλὶ πδϑῆβειο ΔΎ ΔκτοΥ χε ὙΔΨΥΧΗ ΕΒΟᾺ ἡ πᾶ- 

ν Δηᾶτκη. 3 
10 

ἈΠΕΚΎΔΔῪ ΕἸΤΟΟΤΟ ἈΠΧΔΧΕ ἈΚΎΑΦΕ ΠΔΟΎΕΡΗΤΕ Ερὰ᾿ ΤΟῪ ΟΠ ΟὙΟΟΎΤ. 

τᾶ πδι πχοεῖο χὲ {ϑλιβε: ἃ πᾶβδὶᾺ ὩΤΟΡῪΡ ρος πδώπτ Δ τΑΨΎΧΗ καὶ 

δῆτ. ἃ πᾶδρε ὡχὴ πὶ ΟὙΕκδρ ΠΡῊΤ δΎω πδρεποονε οὶ ρεηδῦδλϑοιι: ἃ 

τδύλι 6Άθβε οὶ ΟὙΑΠΎΡΦΗΚΕ ΔΎ ΔΎΓΟΤΟΡΤΡ πόΐ πᾶκεεο. “ἢ διυώπε πποόπεδ' 

πᾶρὰ πδχδχε ΤΗΡΟῪ δΎω ππετϑιτουῶι εὐὐᾶτε δῶ ΠΡΟΤΕῈ ΠΗΠΕΤΟΟΟΥΝ ἀτποι: 

ΠΕΤΗΔῪ ἐροὶ ΔΎΟΥΕ ποᾶ ΒΟᾺ ἅκλλοι. ἰἷ χε δυρπδωβο οἷο ΠΕΥΡΗΤ πὲ ππικώωο 

διρ θὲ πουρϑρηᾶδυν εδηοώραα. ἰδ χε διοωταικ ἐποώτς πρᾶρ ΕὙΟΎΗΡ δὲς πᾶκῶτε 

δια πτρευοώουρ διουοοπ ἐροὶ ΔΎοχπε εχὶ ΠΎΔΨΥΧΗ. ᾿ἄποκ Ἅε δικά τηιὶ 

εροκ πχοειο διχοοο ΧῈ ΠπΟΚ πὲ πᾶπουτε. ᾿ἢ ερε πα κΚΆΉροο ὃιι πεκδίᾳ : ""ἂ- 

ΤΟΥΧΟΙ ετδίχ πηδχΑχε Απὀ ΜΠΕΎΠΗΣΥ ποίοι. Ἂ 
ι8 

οὙεπῷ πεκρὸ Εβθ0Ἃ εχῖλ πεκραι- 

δΙὰ δτοΥυχοι ραν πεκεδ᾽ πχοεῖο Ἀπρτρᾶχιιπε χῈ δι ερρᾶϊ ἐροκ: εὙὲε- 

χιώϊπε πόὶ πδοεβηο δυω ποεχι το εδάλπ τε. λϑ ἈΔΡΟῪΡ ἈΠῸ πόϊ ΠΕΟΠΟΎΟΥ 

πΚΡΟ πετχὼ πουδηπολλιᾶ ΕΦΟΎΜ Εἐπλικᾶδίθο ΟἹ ΟὙΑΑΠῪ ΧΔΟΙΘΗῪΤ απ οὙοώτυζι. 

χε πᾶῶε πᾶωδι ΜΤΕΚΑΑ ΤΌΡΗΟΤΟΟ πχοειο τῶι ΠΎΔΚΡΟΠ. ΠΗΕΎΡΦΟΤΕ ΦΗῸΤΚ 

δκτος ΠΗΠΕΥΦΕΆΠΙΤΕ Εροὺκ Ἀλπεελῖτοὸ ΕθΟᾺ ππηρε ππρῶλκε. ΝΣ ΚΥΔΦΟΠΟῪ οἷς 

ΠπΠΕΘΗπ ἌΛΠΕΚΡΟ Εἐπειῦτορτρ πηρώμε Κηδρροᾶιβεο Ἐροου οἱ οὐϑᾶιβεο ἐπουρ τι 

πρεπλδο. ἼΞ πχοεῖο οὐδαδᾶτ χὲ δα τεοου ἀπεηπδᾶ ΟἿ ΟὙΠΟΔΙΟ ΕΟ ὙΔΡΗΥ. 

δ δλοὸκ Ἅε διίχοῦοο ο΄ ὙΔΕΞΎδΔΟΙΟ ΧΕ ἍΔη ὐἄκδιθε Εβ0Ὰ πηδλορ πεκβθδὰ. εσϑε 

πᾶι ἀκοω τι ἘΠΕΡΡΟΟῪ ἀπδοοῦπὸ οὰκλ πτρδίυ ερρᾶὶ Οὐβηκ. τ αχπρε πχοεῖς πεςι- 

πετουδδλθ ΤΗΡΟῪ χὲ ερὲ πχοειοὸ πε ποᾶ ἀλαπταιε ΔΎ πὰ ΤΟΎεΙο Ἡπετ ἈΟΟΕ 

ἜΦΗ εὐὐᾶτε. ᾿ΧρΡῸ ΤΕ ΠΕΎΠΡΗΤῪ δίλδθῦλλ ΟὟὙῸΝ πιλὶ ΕὙΦΕᾺΠισΕ ἐπκοεῖο. 

ΧΧΧΙ, πὰ τα ρα ΠΡΗῊῚ ΠΆΔΥΕΙΝ. πδιᾶ του Ππε ὙΔΎΚω Εθ 0 ππενυδποεειδ. 

απ ΠΕ ὙδΔΎρωΒβο Εβθ0Ἃ ΕἌΠ πευποθε. πδΔΙΔΤΟΩ ἀπρλκε ετὲ Ἑπκχοεῖο πᾶερποδε 

Εροοὶ δε ΟΥ̓ΔΕ ἍκῚ ΚρΟΩ Φ τε τᾶπρο. ἡ δικᾶρωι χε ἃ πᾶκεεο Ῥᾶο ϑῖϊ πυρὰ- 

κιωκδκ ΕβΟᾺ ἈΚΠΕΡΟΟῪ ΤΗΡῚ : ᾿ χε Φὰξ πΠΕΡΟΟῪ απ ὙΕΎΟΝ ἃ τεκδι κα ϑροιῦ εϑρὰι 

εχῶι; διίκτοι εὐτδ Ἀδιπύριᾶ ρὰλ πτράτωλο πϑὲ ππειιθομ τε. Δι ΨΑακα. ᾿δλιχὼ 

Ρ5, ΧΧΧ, 6. 
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ΣΧΧΙ. ἜΔΕΙ, πα ΔΝ; "ἢν ΧΥΙΠ, 
᾿ Ρ. Ρ-Ρδ: 

Ι πλικᾶιοο ΤΕΔΗΔ ΕἘΠΟῸ᾿ Ερὲ ΠΕΟΛΛΟΎ ΠΡΕΠΕῚ ΝΕ ΤΟΟΥΤΩΝ. 

3 οὙῶπ, ΕΒΟἋ ἐπΟῸ ὃοὴ᾽ οὙκιθᾶρδ᾽ Ψδ λει ἐροο] Νὴ οὐψδὰ- 
8. ΤΉΡΙΟΝ ΜΛΗΤῪ πκᾶπ: χῶ εροα] ἐΕΝοΎ χ π βρρε᾽ ΨδΔΛΛΕΙ Ερο(] 

. κᾶλωο ον οΟὙλουλᾶι. χε πῶᾶχε ἈΠῸῸ ΟΟὙΤΩΝ᾽ ΔΎ ΝῸ- 

" ΦΒΗΎΕ ΤΗΡΟῪ (Ο00Π ΟΝ ΟὙΠΙΟΤΙΟ ὅ1ὲ ΝΎΤΆΆΝ Τ πὰ ἈΝ πρᾶπ' 

υ πκᾶρ, ΤΉΡΟΩ ερ οὶ πὰ ποθ. ἄγω δ πεηοδχε π τὰ “Ρ' 

τ ἈἈΠΗΎΕ χρο᾽ ΔΎΩ ΝεΕΎσΟλλ ΤΗΡΟῪ ολλ πεππὰ πρώ πετοω- 

ΟὟΡ ΝΆΛΟΟΎ πϑδλδοοδ᾽ Ἶθὲ ΝΟΎδΔΟΚοΟ πεν τ δῦκ ΝΗ ΝΟῪΝ 

5". '΄ὴ᾽ πεγᾶρωωρ. “ἄρε πκᾶρ, ΤΉΡΕ ερϑρῦ τε ΦΗ Το Ἀλποῦ᾿ “λἄρε ἼΡ. ΡΤ: 

9 Μ»δαὰ ΝΙΆΚ ΟΤΩΤΥ ΦΗΤΟ ἈΝ ΟὟΟΝ ΝΙΛΑ᾿ ΕἸΤΟΎΗΡ ΠΡΗΤΟΥ χε 

ΠΤΟΟ πεν δοχοοο ἄυϑπε' Ν᾽ ΤΟΙ πεν τ δοουν δΎω δΥυ- 

τ στ. ποὺ πᾶχωωώωρε Εβ0ΟἋ “ποχῆπε πῆρεθνοσ᾽ ἀν ᾶδθε- 

τε: πλλλλεεγε πνἌδοο ΔΎ αἀπᾶάδθετει ποχπε πηᾶρχουν᾽ 

Ἔ 

Ρ5, ΧΧΧΙΙ,  Γαραγ. ἀκπίκοειο, 1. ν. 564.) Μ. εἴ ὅγζ. - τ. εν τῷ χυριῳ --- " 146Π| 
πονῶ -- ἀτᾶθς. χσμα,. Μ. εν οὐρώο -- αἰῖ. ἐρος! - ὅ]ρ., Μ. ὅ'υγ. μθθυ. εἴ Οσ. οὔ]. 
-- ὁ Γαραγ. πεοίοβῆνε -- ἢ τηρα Μ. ὅ5υζγ. μεργ. Ψαϊρ. εἴ τ. ποη ἃσποβομηῖ --- ἢ ΔΎ 
ςοῖοσὶ πο Παθοηΐ -- πεαυδκε, Μ, ὅ5υζ. περσ. οἵ  α]ρ. - τ. τῷ λογῳ τοὺ χυριου -- Ἀρο, 

ἴϊα ςοά., Γαραγ. τδίαρο -- πευδόλα τηροῦ -- Μ. εἴ 50Γ.,) ἢθῦσ. εἵ ὅσ. πάσα ἡ δυναμις 
αὐτῶν --- ᾿ πὲ πούδοκοο -- Μ. ὅυζ. εἵ ὅσ. ὡςει (. ὡς) ἀσχον, Γαραΐ. πθὲ ππᾶ 

πίδοκοο -- πεγδϑώωρ, Μερῃ. ΠοΡΓ. εἴ ὅυγ. -- σγ. οἵὴ. αὐτῶν --- ὃ ΖΚῚ, Ρ. 172; εἴ 

Ταραγ. Ῥϑοτε -- [΄αραγ. δυω ἈΔΡΕῈ “δ πίιααὶ 5416 ἴῃ ἤη., ὅυζγ. - Οὐ. απ αὐτου 

ὃς σαλευθητωσαν πάντες οἱ χατοιχουντες τὴν οὐκουιμενὴν, ἴά. Μ, 56ε4 ἀρ5416 ὃς 

-- " απίς δυῶωπε ϑ4ῃι:4Ἰς5 οπ. χαὶ --- ᾽" ῥυῖαβ5 ἀπιῦονχπε, Μ. εἴ ϑὅγυγ. -- γ᾿ ἴῃ ρίυγ. 
ςοά, το,, Ρ. ΠΗ : ππρϑθποο πδδϑετεῖ ππάλεευε..... πεηδϑετεῖ -- Παραγ. πόδϑετει 

-- ρΡοβῖ ρεῖα5 απδδϑετει ὅ5υγ. εἴ ὅτ, ὃς, Μ. ΠαΡ. ουορ, δπία -- ροβῖ πη Ἄδοο ΓΘΡΘΕ ΓΟ 

ἴῃ ςοά. ἄγω ο»δδ θέτει τ λλΕεΎε πη ἌδΟΟ -- ΔΙΙΟΓ. ἀπιῦοΐπε -- ςοά. 1ο.,) Γαραγ. - Μ. 

51. εἵ ὅγ. ππωοΐπε. 

Ὥπᾶποβε πείρεπ τάδιολλιδ: διχοοο χὲ {πδχε πᾶποβε εττὶ οὙβηι ἐπχοειο ΔΎΩ 

ἵπτοκ πετάκκω εβ0Ὰ πτυπτώδοτε πᾶρητ. διδψδλαλδ. δ Ερε ΟὙῸ πιλὶ 

ετουδᾶβ "δ ΛΗἋ ερρᾶι ερὸκ οὅᾶ τᾶι ορὰν πεουοει ετοβτῶτ: πληρμ ὃ οὐ- 

κδιυυδκλολος ἄμ οοΥν επδώς ποεηδώρῶμ ἐροο ἀπ. ἷ πτοκ πε πδυδιπῶτ 

εβολροι τεθλιψιο ετκώτε εροὶ: πᾶ ΤΕ ΔΗ ΟΟὟΤῪ ΕβΟᾺ οιτὴ πετάλπάκωτε. διδ- 

Ψψδλαδ.. ὃ ξηδτδλοκ τδτοδβοκ ετέριη ετεκήδβωκ πρητο {πδνδαρε πΔβΔἋ 

ερρᾶι εχώκ. ἥἂπρρ θὲ πιοτὸ τ πιδο ΠΟΡΚ ΕἼΤΕ ἈΑΠΤΟΎῪ π τοδβε: οὡκ 

πηπογοοσέ ππετε ποερῶμ ερὸκ Δ’ ἡ οὐδλιποο απ οὐῶτος. ἢ ἂρ, πακαλδ- 

ΤΙΣ ππρείρποβε πε λε πᾶκῶτε ἐπετρελπιζε ἐποειο. ᾿}Ὃςπλικδιοο ΕὙῬ δ πε 

εὐλ πχοειο ΤΕ ΤΤ ΤΈΛΗ. Π ΤΕΤ Π ΟΟΥΩΘΟῪ Ἀλλλώτης ΤΉρΡΤΙ ΠΕΤΟΟΎΤΩΝ οὰλ ΠΕΎΡΗΤ. 

Ρε, ΧΧΧΙΙ, 1-10; 

“.. 

ἡ.» 



ΓΝ ΡΕΙ- 

ΓΡῸ. ρε-: 

. πώοχῆε ΝΎΟΟ ἈἈΠΟῸ ΟΟῸΠ ὐὰ εἐνερ΄ ἈΛΛΛΕΕΎΕ ἈΠΕΟΦΗΤ 
ι᾿ ΧΙΝ ΕἙΟΥΟΎ χα ἃ οΟὙΧώλΑ. πᾶιᾶ τ Ἀπρέθνοο εἐπῦς πὲ 

: 18. ΠΕῸῚ ΝΟΥΤΕ πλδοο Ν᾿ Τὰ ΠπΠΟῸ ΟΟὟΤΠΟ ΕὙΚλΔΗρονολᾶ πᾶς. ἃ 
“ ποῦ δώ ΟὝ εβολον ὙΠῈ ΕΝ ΔΎ πΏΘΗρΡΕ πῆρωλλε εβολραι. 

πεηρσλὰ πῦπε ΕΤΟΒ τω Τ᾽ δοδώς τ εἐχν ΝΕ ΤΟΎΗΡ, ΤΗΡΟῪ ϑλὲ 
5 πκᾶρ᾽ πεν τἀοπλδᾶοοε ἈἀΎδδο ΝΝΕΎΦΗ Τ᾽ πέτειλλε ἐπεΥ- 
ὁ ΦΒΗΎΕ ΤΉΡΟΥ. Ψ.1Ν ΟὟΡΡΟ ἡΝΔουχᾶι ΕἸ Βὲ τεαηνοῦ πόρϑλκ' 
τ ἁΎὼ αν οὐχώωρε Νὰ ΝΟΎΡ Ια οι πᾶτυδι Ν ΤΕ ΝΟΛΑΛ ΤΕ ἈΚΑΝ 

ΟὟΟΤΟῸ προτε εοὐχᾶι πον ΝΟΥ ἂν ρα πᾶδι Ν Τεοσολι. 
18 εἰὸ ΝβΔἋ ἈΜΠΟῸ δώςΟτ᾽ εχῖν᾽ ΝΕΎΤΡΡΟΤΕ ΕΡΗ ΤῸ ἱπέτκῳω π- 

Φ᾽ΤΗῪ επεονδᾶὶ 

ΧΧχΠ, αὶ Υ: πεψάλλλοο ΝἌΔ Δ᾽ Ν ΤΕΈρεῦζθβε Ἀπεοιθοὺ ἈΠελλ ΤῸ 
εβολ νδιιλλελεκς, δακᾶδο εβθοὰλ δαβωκ: 

9 ἀν δολλΟΎ ἐπὸὺ ἘΝ ΟΎε ΝΙλΑ᾿ ἘΝΟΎΟΕΙΟ ΝΙΛΛ ΠΕΟΙΟΛΛΟῪ ΟΝ 

ϑ. ρῶι. ὝτΔΨΎΥΎΧΗ πᾶχίτδιο ολλ ποὸ ἄρε πρλλρᾶςυ οὐτλι 

. ΠΟΕΟΥΝΟΟΙ. χιοε ΔΙ ἈΜΠΟῸ ΔΎΩ ΝΤΎΕΥΝΧΙΟΕ ἈΛπεορὰν 

5 ΘΙΟΎΟΟΠ. ἄποκ ἄιϊινε ποὰ ποτ᾿ δοσ τι ἐροι! ΔΎ Δα ΤΟΥ- 
ὁ ΧΟΙ εΕβολον νδαδ πόολεὲ ΤΗΡΟΥ. ὖ ἈΠΕΎΝΟΎΥΟΙ εἐροο] π- 

τ ΤΕΥ ΝΡΟΎΟΕΙΝ᾽ ΔΎΩ ΝΕΤΝΡΟ ΝΝΕΎ ΧιΟἶἷπε. πᾶ! πὲ ΠΡΗΚΕ ΝΤ- 

ἜΣ ρρά. τὰ. εἴ Γαραγ. τ-- ϑυγγ. Μ. εἵ ὅγ. πώοχπε δε - ἔαραν. ὧδ επτῷ -- ἀηῖα 4“.- 
“εεγε Μ. μὰ. οὐὸρ -- κι εὐγουκώαλι (510), σοά. το, Ξ [Παρ αν». κἴπ ογκῶαι, Μ, τοχεπ 
χώον, τ. ἀπὸ γένεων -- Οὐ οὐχώμ - [αβαγ., ςΟἀ. τα. ὧδ. ἔπερ, ΟΓ. εἰς γένεας 

- ᾿" Μ. ὦ οΥγπιᾶτεο -- πος Μ. ὅγγ. εἵ ὅσ. ποῇ ἃρῃοβοιῃϊ --- ἢ επδὺ, Μ. εἴ ὅϑγυγ. 

- τ. εἰδε -- Παραν. επηρε τηροῦ -- Μ. ϑυγ. οἵ Ου. -- ᾽5 πεη τδηπάδοςε τ  πλα- 

σας --- 'δ τεηποδ᾽ πδόλν, Μ. εἴ ὅυζυ. - φἝοτσ. αὔβαᾳιβ αὐτου --- ᾿ἶ προτε εοὐδι (5ὶς), 
[αραν. προσ εογουχδι ρσὸ τ. ψευδεις εἰς σωτηριᾶν -- ροβῖ παηπδπονϑαι τ Μ, οαι. ὃς 

- ἢ δώωυτ ἀδεβῖ ἃ ὅσ. πθρσ. ὅγγ. εἴ Μ. -- εϑῆτο ἰζὰ βϑ8δρε, ἔασαγ. ϑητῶ -- σδ8 

ἴῃ ὑΠοῖὶ8 οχ Γαβαα. --- Ῥ5. ΧΧΧΙΠ,  πεαιτο εχ ἤαρσαν., σοά, τέπειτοοῦ -- ἀσχι- 

ἌλεἌεος, σοῖσι Αβιμελεχ -- ἀηἴῖ Δηκᾶδα εἴ δηθὼκ ὑπὰ οὰπὶ Μ. οὔ. καὶ --- ἢ εποὺ- 

εἰ οἵ επουοει, Γαβαα. ὈΪ πουοει -- ρΡοβῖ αἰτοῦ, πιαα Μ. ἰορὶς ἀρε...... πδιωῶπι 

-- ᾿ Ταρβαν. πδίκύσδειῖο --- ἡ ππτετπκίοε, Μ, οἵ ὅυγ. -- ὅτ. ὑψωσωμεν -- ἢ ἀποὸκ ἀδοδῖ 

ἃ Μ. ὅϑυγ. πθῦγ. οἵ ὅσ. -- ἠἐῖδ Δφοώτας Μ. εἵ ὅγζ. -- ὅσ. μαῦ. χαὶ -- ελολϑι, ἔασαν. οπ 

τὰ [1 ΠῈ ---- ἢ Ἰάο πὶ τ πευπουοι οἵ π ΤΕΥ Περούοειπ. 

ΧΧΧΊΙ, ᾽ν ἐτου χε ΠΕΥΨΎΣΧΗ ΕΔΟᾺ οὰς παλὸνὺ δύ εολποίθου φὰς πρεβώχυν. 

ὃ; ΤΕΜΨΎΥΧΗ ΠἩΔΡΎΠολλιπΕ ἐπχοειο χε πεμβοηϑθοὸς πὲ Υ ὙΠππδλίΟτΕ πε. δὲ νο 

ΕΡΕ ΠΕΡΦΗῪ πδΔευρρᾶπε ΠΡΗ ΤῸ δύ πΎλππᾶρτε οὰ πεηρὰπ οτουλθ. οὖ ερεὲ 

πεκημᾶ πχοειο ῶπε εχὼΐ κατὰ θὲ ΠΎΔΗΡΕΧΠΙΚΕ ἐροκ. 

ῬΡε, ΧΧΧΙΠ, 111-18. ΧΧΧΊΠ, 1-7. 

’ 
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δα ΕεβοᾺ ἃ πῦὸ οὐὟ αλλ ἐροο] ἀΎ Δ ΤΟΎΧΟΟ ΟΝ πεοθδλι- 
8 ΨΙΟ 'ΤΗΡΟΥ. ὐᾶρε πᾶ ΕΟ. ἈἈΠΟῸ Κῶ ΤῈ ΕἘΝΕΤΤΡΡΟΤΕ ΕΡΗ ΤῸ 
" ΝΙΝ ᾶρΛΟΥ. χεΐπε Ν ΤΕΎΝΕΙΛΛΕ χὲ πο ρολό' γδιᾶ Το λι- 

ι' πρώλλε ΕἸΦΕΆΠΙΟ Εροῦ]. ἄριροτε ΕΡΗ ΤῸ ποὺ πεοπετονδὰᾶβ᾽ 
: ΧῈ ἈΗ ὅρωρ, 00π ΝΝΕΎΤΡΟΟ ΤΕ ΕΡΗ ΤῸ. ἃ πρλλλλδο Ἔρϑῆκε 
ΔΎΩ ΔΎΦΚΟ' πεέτοθνε Ἅε ποὰ πῦὸ ποεν δυωτ ἂν εἄτᾶθον 

: λα. λιᾶψδλ. δΔΆΛΗΓΤ Ν πᾶςθηρε Ν᾿ ΤΕΥ πο τ λ ἐροι" π τᾶ ὖ- 
8 σβὼ ΝΗΤΝ Νὴ Θ01ὲ πῦθ. πιλῖ πὲ πρῶλλε ΕΤοΎε πων, 
“ ΕἾἼΆΛΕ ΝΗ ΔῪ ΕἘΝΕΦΟΟῪ ΕἸΝΔΑΝΟΥΟΥ τἀ τᾶλόε πεκλᾶο Εβ0 ἃ 
5. ΦΑ᾿ ΠΠΕΘΟΟῪ ΔΎΩ ΝΕΚΟΠΟΎΤΟΥ ΕΤΆλχ ΝΟΎΤΡΟΟ ρᾶκτκ 

ΕβΟἋ ΕΠΠΕΘΟΟῪ ΝΥΕΙΡΕ ἈἈΠΠΕῚ ΝΑ ΝΟΥΟΎΟ δὲ ποὰ ΤΓΡΎΝΗ 
16 ΝΎΥΠΟΤ ποθ. Ἕἕἴερε βΔλ ΠΟῸ δάΟτ εἐχν πλικδιοο ἀΎω ἢ 

'π ερὲ πεοθιδ ΧΕ ροόκὲ ἘΠΕΎΌΟπο ερὲ πρὸ Ἅε ποὺ δώςυτ εἐχν 
ΠΈΓΡΕ ΝἈΧΠΕΘΟΟΎ εβ ΤῈ ἈΝΠΕΎΡΠΆΛΕΕΥΕ ΕβῸΔ διχλλ πκᾶρ. 

5... ἰὰἃ πλικᾶ!οο χικᾶκ εβο0λ᾽ ἃ πχοειῖο οὐ Άλ ΕΡΟΟῪ ἄγω δα- 
ι᾽ "͵ΤΟΥΧΟΟΥῪ ΟΝ ΝΕΎΘΔΙΨΙΟ ΤΗΡΟΎ. πΧΟΕΙΟ ΦῊΝ ΕἘΡΟΎῪΝ ΕΝ ΕΤΤΟΥ- 
ας} 851 πευρη τ΄ ΔΎ ἀνὰ τάνϑε ΝΕΤ ΘΒ ΒΕΙΗῪ ολλ πευππᾶ. 

Ὁ πἄᾶςυοΟὟ πεθλιψιο πη λικδιοο ΔΎΩ πχοεῖο πᾶ πᾶ ΛΟῪ π- 
31. ΦΗ ΤΟῪ ΤΗΡΟΎΪ ποὺ πᾶρᾶρερ, ἘΕΝΕΎΚΕεΕΟ 'ΤΗΡΟῪ πἣε οὙὐὰ οὐυ- 
39 ὐὐ06| ΕΒΟἋᾺ ΝΡΗΤΟΎ. ἵΠΑΛΟΎ Ν᾿ ΤΟΟΥ ΝΝΡΕΟΡΝΟβε ΦΟΟΎῪ ἄγω 

8. ΠΕΤΆΛΟΟΤΕ Ἀπλικᾶιοο πᾶρηοβε.. ποὺ πᾶσωτε ΠἈΝΕΨΎΥΧΗ 
τ πε λλοδ' ΔΎΩ ἩΝΕΎΡΝΟΒΕ ΝΟῖῚ ΟὟΟΝ ΝΙΔΑ ΕἸΦΕΆΠΙΟ Εροί]. 

᾿ δηΐα Δ. πὸς ΟΠ]. χα! -- ὅ δρε... κῶτε ρῥῖῸὸ παάρεμβαλει... κυχλῳ -- ἐεπεέτρφροτε 
Ξ- 50Γ, οἵ ὅτ, τῶν φοβουμένων, Μ, πογοις πιβεν ἕτερροῖ -- ερῆτοὶ οἴϊαμ ἰηΐγα, Γαραγ. 
οἵ 1 μΚῚ (ρ. 86 εἴ 122) ρῆτοη --- 9 πδίᾶτε, Μ. ὦ ουπίδτει -- ΕἸρεἌπιςο, ΟἿ. ος ελπιζει, 
ξαβαγ. ετιιδιϑελπιζε -- “" πεηπετονδᾶδβ -- ΠοΡτγ., ΜΟΝαΪρ. οἵ ϑγγ.- Οσ. παᾶντες οἱ αγιοι 
αὐτου -ταῖμ δῥώρ ςο04,, Γαβαγ. ἀκα δρώωρ, --- ᾽" Ἰάδηι ρρηκε... .. ττοεπδιεσωαιτ (8|ς) 
ες πδνδθοι -- Μ, οσὰπὶ Α. οπι. διαψαλμα --- 5 Γάραν. δαλώπτ -- ἰάοτα εἴ ςοά. τα., 
Ρ- δλεξ, τδίζοβω -- οε θοτε, Μ. εἴ ὅγυζ, - αγ. φοβον --- ὁ Παραν. πΟΎΚροςι --- 15 αἰῖ6- 
ΤΌΤη Κα ἸΠ ρδκτκ 5ΌΡΟΙ ὙΨΕΙΒΊΓΩ ἃ ΡΓ. Π1., Γαρα7. ρΡδικΚτΚ Εβ0Ἃ ἀκππεθοοῦὺ..... Ἅ1- 
ππετηδπονα.... Τρηπη -- ἰδ πΒΔᾺ -- 5γΓ, οἵ ὅτγαθς, οφθαλμοι, [α5α». -- Μ. ρῖδε- 
τολτες κε "περε...... δώςυὙ ἀρεϑίῖ 80 μθῦγ. ὅγζ. αζ. εἵ Μ. -- ἔαβαγ. ἐρε πεορλλδιδκε ροκε 
τ- Μ, οτορ, πεοφλλδιωκ οερᾶκι, ᾿ἴοτ ΠΘΌΓ. ὅυγ. εἴ Οσ. καν τὰ αὐτου -- επεγοοπο, 50Γ1- 
Ρίαμα ἐπθθοοπο, ροϑίθα διηθηἀδίμπ --- ἰἷ ερε... δώςυτ ἐδαβῖ ἴῃ τ, Μ, ὅγγ. εἵ Πθρζ. 
-  αβαν. πετεῖρε ἀσππεθοονυ εὔώτε -- ςοά, ΟΠ}. νν. 18--20, 4105 πημταν πλι18. ΟΧ 
[αβαγ. --- "ἦ αηῖε δ. πκοεις Μ, εἴ ὅγγ. -- ΟΥ. Βα. καὶ ---- 19 πευρητ -- Μ., 801. εἵ (τ. 
Ομ, αὐτῶν -- πετππδ,, οοἴοι! αρθ466 ἄντων --- “"΄ ποῦ -- ϑυγ, Μ. οἵ Α., μβῦγ, οἵ συ. 
ΟΊ. --- “ἤπδρποβε, Μ. οεμδούων πρϑηού, Οἵ. πλημμελησουσι, 14. ν, 566. -- “ὃ πηε- 
ΨΎΣΗ - 501. Οσ, οἵ Ψυ]ρ., Μ, πτψύνχη -- Παραν. ετϑελπιζε. 

Ρ5. ΧΧΧΙΗ, 8-23. 

ῬΒΑΟΜΕΝΤΑ (Ορτο ϑαηιοιολ, Νο]. ΤΠ, 12 

ΨΕΈ 
ΡΣ Ἂν 

ΡεΡζ: 

Ῥ- ΡΘ: 



Ῥε πᾷ: 

ἽΡ. πᾷ: 

Ὦ. ΧΥΠΙῚ. 

Ρ- δὺ: 

1 ΔΗΛ εχλὰὶ πχοειῖο ΔΎΩ ΟΝ ΔΟΎΝΟΣ εαχλλ πεκουχᾶϊ. γὄγᾶκεεο 
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ΧΧΧΙΨ. ΔΆ, πα Ἃ. 

Ι ἰοᾶὰπ πὸὸ ἈΝ ΝΕΎΤ ΧΙ 413401 πόονο κε ἈΝ ΝΕΤΆΚΙΚΘΕ 

Ὁ παλλλλδ ἄλλᾶοῦτε ΕἘΝΟΎΡΟΠΔΟΝ ἈΠ ΟὙΘΎΡΩΝ᾽ ΝΥΤΩΟΟΎΝ 

εβοιθιᾶ ἐρο πωρῪ ἘΝΟΎΟΘΗΒΕ ΝΥΦΟΧΠΟῪ ἈΠΑΆΛΤΟΟΥῪ ΕΒΟᾺ 

ι ΝΝΕΤΘΆΙΒΕ χλλλοὶ ἄχιο ΕΥΑΨΎΧΗ χὲ  πῸΚ πὲ πουορ. ““ἅ- 
ΡοΥυ χω ἷπε ποεουωλο πόὶ ΟὟΟΝ πἴλκ ετΐϊνε ποᾶ ΤΑΨΥΧΗ 

ἈλΛΔΡΟΎΚΟ ΤΟΎ ἘΠΑΡΟῪ ποεῖ χίωϊπε πόὶ ΝΕ ΤἌΛΔΕΕΎΕ ΕἘροὶ εοῆπε- 
᾽ ΘΟΟΥ. Δρουθωπε Ἶθὲε πΝειςθοε ἈἌΠΕΛΑΤΟ ΕΡΟΧ ΠΉΤΗΥ 

Ὁ ΈΡΕ ΠΑΥΥΕΔΟΟ ἌἌΠΧΟΕΙΟ ΘΔΙβε χλλλοΟυ Θ λἄρε ΤΕΎΦΙΗ ῥκᾶκε 
δύω πεοολᾶδ᾽ τε ΝΑΎ ἐρὲ πᾶ τελοο ἈΠΧΟΕΙΟ ΠΗῪ ΠΟΩΟῪ.. 

χε ἄγωπε ἢ ΔΎρωπ ερο! ἐπουδορός ἐπχῚν ΧῊ ἘΠΕῪ τ ἄκο 
ὃ" ἰΔΎΝΟΟσΝεδ᾽ ΝΥΎΔΨΎΥΧΗ ἐπχιν χη. ἀκᾶρε ΟὙδύρδο εἰ "ΔῪ π- 
ΘΕΘΟΟΟῪΝ κ΄31400 ἀν᾽ ΔΎ ππᾶ ΠῚ ῊῪ ΔΎΡΦΟΠΟΙ Ἀλλὰ ρεο δ ΠΟΎ ἐορᾶ! 

"ΟΝ τόόρδο οενᾶρε ερρᾶϊ ἥἄρητο. τάψΨΎΥΧη ππῆτοο “πᾶτε- 

ΤΗῊΡΟῪ πᾶ χοοο᾽ χε ΠΧΟΕΙΟ Νιλὶ ΠΕΤ πάζθει ΝΕ ἅκαοκ᾽ ΠΕΥ ΝΟῪ- 
διῖλ ΝΟΎΘΡΗΚΕ Εβολον Ὑόὶχ ΠΝΕΤ ΧΟΟΡ Εροο ΟὝΦΗΚΕ ἈΝ ου- 

Ἢ ΕΒΙΗΝ ΕΒΟΔΟΝ ΝΕΥ ΤΩΡΠ κκλλο. ΔΎΤΩΟΥΝ εροὶ πόϊ ϑεὴν- 

Ρ5. ΧΧΧΙ͂Ν, πὶ πέται ςοά., Γαραν. εἴ Ριδιϊς ϑορμῖα πέτα -- Μ. ὅγγ. εἴ τσ. 
πα πέτακίε, 14. Γαραν. ΡΙςιϊς οἵ ὅυτ., Μ. - ὅσ. τοὺς πολεμουντᾶς --- " ᾿ασαγ. 

Ξ- Ρ δεῖς πουροπλοι -- [ασαγ. εβοηϑει, Ρ δεῖς εβοηϑι, ὅυζ. -- ὅγ. εἰς βοηθειαν, Μ. δρι 

βοηϑιν -- ὃ Ρ δεῖς πωρ Ὺ εθοὰ -- [αραν. εἴ Ρὶδἐϊδ πτουοηε -- αΓ. εἴ ὅυτ., Μ. -  Α. ρομ- 

φαιαν σου -- ΡΙ ἐς δυῳ πυροῖπο -- [46 -- ΕΙΣ ἐδ ἀχπελυτο ΕβΟἋᾺ -- ππετϑλιβε, Μ. πνετ- 

δόκι, ὅυζ. -- ὅτ. των χαταδιωχοντων -- [αραγ. -- Ρϊκιϊς ἘτΑΨΎΧΗ -- πουοῶρ -- που- 

οὥπτηρ, ῥιβεϊς πογου δὶ ---- ὁ Παραν. δρονδί (5160) -- δες τισί πεσίϑπε, ΟΠ ϑΥΤ. 

εἴ στ. οὔλ. ΟΥῸ πιλα -- [αραγ. -- ΡΊ ἐς ἐρεππεθοοῦ -- γν, 5-6, ἴζοην γ᾽ -οὐ, ἀποὶβ ἰπ- 

οἰαϑὶ, ἀςβοϊθηϊοβ ἴῃ Π155. Βουρίδη 5, [γα μβουιρτὶ βαηῖ οχ Παρ αν. ---- ὃ Ῥὶδεῖς ἈΔΡΟΥΡ θὲ 

πον οει.... ΠΟῪ ΤΗΥ ΔΎΩ ερε...... πΗτ ποῶον --- " τὰ. ὥῶπε πκᾶκε ἀυὼ πο- 

οἌδᾶτε (Μ. οὐολδ  ) δύὼ ερε...... ϑἈιθε ἀκαλοοῦ -- Ἶ Δυιθπε ἡ, Ρσορτίατα Παϊὰ5 

ςοά., ἀθαηήαϊ -- Παρ. πουδόρδ, ῥεὶς που πδίυ ταπκτ ΧΗ ἘΠΕΥΤΑΚΟ ἈΔΎΔΑΥ, Μι - ϑυτ. 
οἵ τ. παι ΠΟΥ τᾶκοὸ πῆτε πογῴδο -- ̓ὶδέϊς ΔΎ δΎπεσδιεδ, ὙΔΨΎΥΣΧΗΉ ἐππετιοΎ ει τ 

-- διά. δρεσεῖ πδῪὺ ποδί ππᾶὼ ετε.... ἅκαλθο ἀπ᾿ ΔΎ πδρεοδόπον πὶ τόδρε 

εὐ τδΎροπο εἐροὶ ΔΎ οεπᾶρε εφρδὶ επεΐπδ --- ὅ ρτὸ πτος δὶδέὶς Ἅε -- Μ, ὅϑυσ. οἵ 
στ. - δύω ἃροβῖ ἃ ὅγυζ. εἵ Οσ. - διϑεὶς οπδουρον., Μ. εοξϑεληκλ, ὅγ. τερφθησεται 

- Ιασαν. πεοιονδι - Μ. Ποῦτ. ὅυγ. εἵ αγ,, βιδες πεοουχδὶ ---- δ Ἰάθπι πεετιιδίθειτε 

. ἘΚΤΟΎΥΧΟ ἀχῴηκε ετδικ πππετχουῦρ (- Μ,} ἐρου γὼ εἐκπουρῖς πουϑῆκε...... ἢ- 

τοῦτον ππετ...." ]αραν. ΕθοΟΆϑι τη -- ἄκλθο - ΠΘΌτ, ὅσ, εἴ ταος,, Μ. τιον 
-- “' ἐεροῖ Ξ ἰαραν., Ῥὶδιὶς οἵ ςοά, τὰ.) Ρ. τιν, οὰπὶ ςοἴοτὶβ ΟἿ], 

Ῥς. ΧΧΧΙΨΝ, τσῖιϊ. 



μ᾿ ι Ἧ 

᾿ ἐν μι ἮΝ ον", ᾿ ΓΝ κα Ἶ ΝΥ " 
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ι9 ἌΓ ΉΤΡΕ ΠΧΊΙΝΟΟΝΟ ΔΎΧ ΝΟΥ ΕΝ ΕΤΕῈ ΤΠ ΓΟΟΟῪΝ ΚΔΛΟΟῪ ἀπ᾽ δΎ- 

τωῶβε πνᾶϊ ΝῸΝΠΕΘΟΟῪ εἐπλλὰ ΠΡΕΝΠΕῪ ΝΑ ΠΟΎΟΥ ΔΎΩ ου- 
1. ἈΠ Ὶ ἃ τη Ρε ΝΥΑΨΎΥΧΗ. ἄποκ Ἅε ρα πτρεγενώσολει π δὶ 
οι ΠΟΥδΟΟΥΝΕ πεΙΘββιΟ ΝΎΔΨΥΣΟΗ ΟΝ ΟὙΝΗΟΤΊΙδ' 

“ΔΎΩ πᾶδυληλ νἄκοτο εορᾶΐϊ ΕΚΟΎΝ Τ πειρᾶνδκ θεὲ 341“πε- 
ΘΙΤΟΎΩΪ ἈΝ ΟὙΟΟΝ᾽ ΝΕΙΘΒ ΒΙΗῪ ΝΘε ἈΠΕΎΡΦΗΒε' ΔΎ ΕΤΌΚλΑ. 

ιό δ ΎΟΘΟΥΡ, εροΐ ΔΎω ΔΎΕΥΦρδπνε. ἃ δενλλδο τ ῦ ΟΟΟΎΡ, 
ιὸ εροΐ καπειεῖλλε. ΔΎ χωρ Εβθ0Ὰ πουκᾶρ ΠΡ Τ᾿ δΔΎπειρᾶ- 

ζε τλλοὶ δΎκωλ ποωΐϊ πουκώκλκ ΔΎΡΡΟΧΡΕΧ ΠΝΕΎΟΒΡΘΕ 

"7 εορᾶϊ εχωΐϊ. πχοεῖο εκπη δύω ΟὟ ΤΗΔῪ τᾶρε ὙΔΨΎΣΩΗ ε- 

ρᾶ τὸ εβολρϑλλ ΠΕΎΘΟΧΝΕ ΕΘΟΟΥῪΤ ΔΑΆΛΝ ΏΘΗΡΕ ΠΟΎΩΤ ΕΒΟᾺ 
ι5 ΦΙΤΝ ΜΟΥ. νδουώνο πᾶκ Εεβ0Ὰ ΠΧΟεΙΟ δ᾽ ΟὙΠΟΟδ π- 
ι ἐκκληοιδ΄᾽ ΓΝ ΔΟΛΛΟΎ Εροκ Οὴ ΟΥ̓λᾶοο εὐ. ἈΠρτρευρᾶςθε 

ἌΛλΛΟΪ Νόι! ΝΕΤῸ πχᾶχε εἐροΐὶ ΝΧΙΝΟΟΝΟ ΝΕΤΆΛΟΟΤΕ κλλλοὶ π- 
2. ΧΙΝΧΗ ΕἸ χώρλα ΝΝΕΥΒΔΔ. χε νευ χὼ μὲν πδί πρενδ χε 

1. ΠΕΙΡΗΝΉ ΕὙΛΛΕΕΎΕ ἍΕ ΕΡΈΝΚΡΟΟ ΟΝ ΟὙΟΡΥΗ ΔΎΟΥΩΝ ΝΠΡΩΟῪ 
εορᾶϊ εχωϊ᾽ ΔΎ πεχλνῪνὴ χε εθὲ ερὲ ἄνθαλερ. εἰὰ ν᾿ λΆλ06]. 

"Ἢ ροά, το, οὔαλτρε -- Ρὶδίϊ5 δυωπ τ ἐπετε -- ἰ" ]αραγ. εἴ ΡΙδίϊς πρεπΕΘ ΟΟΥ 

-- ςοά. τα, 1514. ποτ πετ τ δ ΟΥΟῪ --- "ἢ ΓΊδίϊ5 τπτερογεπώς Ἀι, Γαραγ. ττρευεποςς Ἄεὶ 

-- ἰάθη πείθββειο, [δέῖ5 δυω δίϑββιε - Μβιῆρῃ. ὅυζγ. εἴ ὅγαθς. χαι εἐταάπεινοὺν 

-  Ιδι15 τα ΨΎΣΚΗ ..... ερὲε πδιυληὰλ -- Παρ. εἴ Ιδίϊ5 ἘΚΟΥΟΥ Τ --- [ἢ ΡΙφ 5 διρδιδκ 

- 1αραγ. ϑπετριτονῶι αὐτὶ οὐοον, δέ ἀπετριτονωϊ δΎω πθὲ βπδοοῦ -- ΠΕΡΓ. 

οἵ Μ, πουωφηρ πεᾶι ουοοῖς ππτΗΙ, συγ. Ναϊρ. εἴ αγᾶες. πλησιον ὡς αδελφον Ἡμετερον 

-  αβαγ. πειθΒ βειην, ΓΊδίῖ5 δίῳ δ ϑββιοΐ ρσὸ οὕτως εταπεινουμιὴν -- Παρ α7. πετόκαι, 

ῬΙδί5 δ τε ἈἀπετοκΆλ --- ᾿ἢ ΔΎοώοΥΡ ..... διΎΕΎΦραπε, Μ. ὅυζσ, οἵ ασ. ἰῆνθίβϑο 

οΥἄϊπς χα! χατ᾽ ἐμιου εὐφράνθησαν χαὶι συνηχθησαν, ῬΙδι15 δ ΥΕΎῬρᾶπε εορδὶ εχωϊ' 

δώ δΎΣιΙπε -- ΡΙῸ 4]1. εροΐ, 14. εορρδὶ εχωϊ -- Γαραγ. οἵ δίς δύσὼ ἀχπίειλλε - Μ. 

5υΓ. εἵ ὅτ, -- ἰαβαγ. δυκώωρε εβο0Ὰ δύω, μι δίς. δυπωρα δύω -- Μβιηρῇ. ὅυζ. εἴ 
Οταος, --- “δ Γαρβαγ. εἴ Ῥίδες δΎπιρδιζε -- Ρἰβίϊ δφω δυκωμρ ποῶϊ οἷ ουκώλιωυ 
- " Γαραγ. Καδιδώςὐ ετηδυν, Ρϊϑιῖς εορδὶ εὐοοΐϊ τηδῪ - ὙΔΡΕ ερᾶ τὸ ΡΓῸ ἀπο- 

χαταστησον, Μοιηρῆ. »»δ'τδοϑθο -- πεγολπμε εθοου, ΠΡ δίς ΕΒΟΆΡΗ ΠΕΎΡΒΗΎΕ ΕΘΟΟῪ 

ΡΙῸ ἀπὸ τῆς χαχουργιας αὐτῶν -- ἢῖδίϊ5 ΔΎΩ πδρᾶκ ὙδΔΆΛ ΤΘΗρΡΕ ΟὙΩ Τ᾽ ΕἸΤΟΟΤΟΥ 
παλλλοῦυὶ ---- 18 πίοειο -- Μ, ὅυγ. οἵ Ν., ἀδοϑί ἴῃ ατσ. οἵ ἤθρσ. -- οὐ ουποσ' πεκκᾺμοιδ 

-- [αβαγ., ΓΪδι15. οῖὶ ουεκκληοιδ εἐπδο δΎωῳ -- εὔος, δίς. εὐλττ το] πὲ ἀκλλδῦ, 
ϑυΓ. οἵ Μ, εαφορ - τ. ῥκαρε! --- 1" ΡιδιΪ5 οἷς ουχιπδόπο..,... εχι πη. ΔΎΩ εὐχώρακ 
ἩΝΕΥΎΒΔᾺ -- ΘΥΓ, οἵ ΟΥ, σιπῈ καὶ, 401 τἀ πΊθη οπΊ, αὐτῶν ροβῖ οφθαλμοῖις ---- 0 ῥΙ5 [5 
γε Δ ΠῸΚ με (Γαρα7. »“.1)] ὠδόρώδῖκε πλαλδι δι ρειώδε πειρηπίκοῖ, δῶ δΥυ- 
ἌλΟΚΆκΕΚ ΘἸΟΡΤΉ ΟἿ φεῖκρος,, Μεηρῆ. οἵ ΟἿ. οἰίαηι χαὶι --- “Γ Μ, -- Οτ,. ργασπητῖ καὶ 
- ΡῬίϑι15 δος Εβ 0Ἃ Πππτευτᾶπρο.... δΎω ΔΎΧΟΟΟ χε εὐτῈ ἃ πειβδλ' Ἄλεῦ, Εἰδυ τ τε 
[Παβαγ. τδτῖτ) ἄκου - Μ, ὅγγ, Νυϊρ. οἱ Ογ. εἰδὸν οἱ οφθσλμιον ἡμων. 

ῬΑ ἈΧΧΙΝ, ὙΣΕΖΙΩ, 

ἐμ πο λίυνχ 
γι Ν ᾿ ἣΝ " ᾿ ἢ 

ἣ ἢ ᾿ 
: 

(70) Τ ΡΣ 

ἾΡ. Ριη: 
ΠΟ Ἐν 

ΠΟΙ: 



Ἂ 
Ὦ, ΙΟ. 

Ρ- ΡπΘ : 

δ᾽ ΔΚΗΔΎ ΠΧΟΕΙ͂Ο Ἀπρκᾶρωκ᾽ ΠΧΟΕΙΟ ἈἈΠΡΟΎΕ τὐϑλο. ΤΩΟΥΝ 
" πχοειο ΤΟ ΤῊΚ ἐπᾶραπ' πᾶν οΥ τε ἄγω πᾶχοειο εἐπᾶκβᾶ. κρι- 

ΝῈ αλλλοὶ ποεῖ κὰ Τὰ ΤΕΚΔΙΚΔΙΟΟΥΝΗ ΠΧΟΕΙΟ ΠΆΝΟΥ ΤΕ κ31- 
Ὁ ΠρΡΤΡεΕΎρᾶςθε χκαλοῖ. ἈΠΡΤΡΕΎΧΟΟΟ οϑλ ΠΕΎΡΗ Τ᾽ χε κάλλωο 
Ὁ ΤΠ ΨΥΧΗ ΔΎΩ Ἀ᾿ΠΡΤρεΕΎχοοο χὲ ἄπολικῦ. εὙέχιώιπε π- 
ΟΕΟΥΩΔΟ ΘΙΟΎΟΟΠ Νδὶ πετρᾶςθε εἐχῖ πΝΔΠΕΘΟΟῪ : Δρουτριω- 
ΟὟ ΠΟΎΓΘΟΙΠΕ “1 ΟὙΩΟΔΟ ΠΝΟῚ ΝΕ χε ποῦ πῶᾶχε εφρᾶϊι εἐχωυι. 

9 ἈΛΔΡΟΥ ΤΕΔΗΔΛ ΝΓΟΟΥ ΠΟΕΟΎΝΟΟ ΠΝΟῚ πε οΎε τ ἄλικδιο- 

ΟὙΝῊ ΠΝΠΟΕΧΟΟΟ ΠΟΎΟΕΙ ΝΆ ΧῈ »τᾶρε ΠΧΟεΙΟ διᾶι ΝΕ ΤΟΎΕεΟ 
88. ΓΡΗΝῊ Ἀπεηριοδκ. ΔΎΩ πᾶλδο νὰ ΤΕΛΔΗᾺΔ δὴ τεκλικᾶιο- 
ΟὙΝῊ ἈΔΜΝ ΠΕΚΎΔΕΙΟ ἈΚΠΕΦΟΟῪ '"ΤΉΡΕ]. 

ΧΧΧΥ, 1, επχὼκ εβολ. ΝἌΔΎΥΕΙΆΛ προ δὰ ἌΠΧΟΕΙΟ. 
.. ὄππᾶρδπολλοο χὼ β3λλλ00 ρα ΠΕΙΘΗ Τ᾽ χὲ νδρποβε ΘΟ ΤΕ 
8. ἈἈΠΝΟῪ ΤΕ ἈΜΠΈΛΑΛΤΟ ΠΝΕΟΙΒΔᾺ ΕΒΟᾺ ἄπ χε ΔῸΡ Κροο κ'- 
πεαλῖῖτο ἐβ0λ᾽ [ἰερὲ ετεηᾶ πολλὰ ΔΎ πε λοο τΤε].. . . .. 

Σ ΡΙκἐϊς Ἀπροᾶρωκ οαβοἋ καλοὶ --- “ὃ Ἰάθπὶ ἀνέϑτηκ...... ἔϑτηκ εἐπδκικβδ 
πᾶποντε δυω πᾶχοειο -- “ἢ ρυῖαβ πίοεῖο - δ δέ ὅυγ. οἵ ὅγαθο., ἔασαγ. Ξ-- Μ, οὔ. 
-- Ρὶδιϊς τδιλικδιοου πη ἈἈΠΡΤρΡεΕΥΎρδ.Θε ἀλαλοὶ πᾶποΥτε -- ρΡοϑῖ πᾶπουτε ΟΓ. χαι, 

ΘΥΓ. 44, ἴπ ἔπ. «᾿ϑολβ --- "5 Ρὴρεῖς ΟΥ̓ἈΕ ἈΚΠΡΤΡΕΥΧΟΟΟ ΧῈ ΕὙΤῈ ΤΕΗΨΎΧΗ, εἴ 

Οὔ]. χε κάλωο, Μ. 15 κδίλωο -- εὐγε εὐγξ -- 4ὰδθ θα σηταγ ἀϑαᾷὰς ἴῃ ἢπ. Ρῥϑβαϊπιὶ 

οχ Γαραγ. -- ΡΙδιϊς οτὰ. δΎῳ --- "δ 1Ἰά6ηγ δρουχιίωιπε -- ΤῊ ΚΙ, Ρ. 213, π]σὶ πετουε 

πᾶπεθοον, Μειρῆ. εἴ ὅυγ. -- ὅτ, οἱ ἐπιχαιροντες τοῖς χαχοῖς μου -- Ρίδεῖδ ογουυ λα 

- ὅ᾿ Ἰάδπιὶ οπι. τ τοου, Μ. εἵ ὅγγ. -- ὅταος. χαὶ -- ἰΙΔἀ6πὶ δυω λαδρου κοῦ. χῈ ᾿λᾶρε 

ἐννν Ρηπο δ πῦκιχε πόὶ πε τούεω -- ἀπε ρακοδὰἋ -- ΟΥ,., Μ. -- ϑυγ. ἀχπεκβωκ --- ᾿ὃ Ῥὴκεὶς 

οπ. ἄγω, Μ. εἵ ΘΥΓ. Ξ στ. χαι ἢ γλωσσα μου μελετήσει -- τά, πτεκ ΚΔ ΊΟΟΥ ΠΝ ἀπ 

πεκτδῖίο, Μ. τὐτεκακεθαληι πελλ πεκιυου ον, ΚΓ. -- ΟΥ. τὴν διχαιοσυνὴν σου... τὸν 

ἔπαινον σου -- Ρ5, ΧΧΧΥ, ατὰ]ὰ5 οχ ἔαραγ. --- ἢ φὰκ πεῦδητ᾿ χὲ ὕπδρποβε, Μ. χὲ 

ἔπδερποθι πῶρηι πῴητ, ὅυγ. - ὅτ. τοῦ ἁαμαρτανειν ἐν εαυτῷ --- ὅ ροβῖ ἀζππουτε 

Μ. μα. χη -- ὅ01. εἴ ὅσ. ἐστι -- ὁ φυδε ἴῃ ᾿ποῖβ αχ ἔαϑαν. 

ΧΧΧΥ," πώδχε πρῴς οὐδηποαλιᾶ ΤῈ ἈΠ ΟὙΚΡΟΙΙ : ἀἀπεο)ουςτ ἐοουτ ππετπ δ ΤΟΥΟ 

εᾶδο!. ἣ πεάάλεεγε εὐδπολλιδ οὶ πε διλοδ. δΔοδερὰ ΤῸ δὶ ΘΙΝ πιᾶλ ΕἘΘΟΟῪ τκακιᾶ 

Ἅε Ἀχπεηαλεοτῶο. δ πχοεῖο ἐρὲ πεκηὰ δ΄ Ὑπὲ ΔΎΟ Ὑέκαλε πὴρ υὧᾶ πεκλοοδλε. 

᾿ερε Τεκ' ΙΚΔΙΟΟΥΠΗ 0 ΠΘῈ ΠΗ ΤΟΟῪ ἈΠΟ ΤΕ ερὲ πεκρᾶπ ὁ π9ε ππποΥπ εὐ πλτυζυοι. 

ὃ πϑὲ πτάκτδιῦε πεκπὰ ΠΟῪ ΤῈ ἐρὲ 
9 

πρώλλε αὐ Π͵ΒΟΟΥΕ Κπὰ ΤΟΎ ΧΟΟῪ πχοειο. 

πῆρε ππρώλλε πΔΡΕᾺπιζε οὰ θδιβεο ππεκΎ πο. οεπᾶοει ΕθΟἋ οὰα ποεὶ πἴπεκηι: 

πν ΤοιοοΥ ἀκπειχιιλλᾶρροο ΠΠΕΚΎΡΥΦΗ. ι0 κε ἘΡῈ ὙΠΥΤῊ αἰπῶπϑ ϑᾶϑτηκ: ϑρδᾶι 

δῖλ πεκούοειθ τπηδηδῪ ΕὙΟΎΘεΙπ. ὑπερῷ πεκπὰ ΕβθοᾺ ππετοοουπ ττκὸκ λυ 
ι: ΤεκΙΚΑΔ ἸΟΟΥΗ ΠΗΠΕΤΟΟΥ ΤῸΝ οὰλ ΠΕΥΡΗΎ. ἈΧΠΡῪΡΕ ΟὙΈΡΗΤΕ ΠΧΔΟΙΦΗΝῪ εἰ πὶ 

ΔΎΩ Ἀπρτρε τόϊα πηπρεῦρποβε κιλὶ ερο. ὑἷ ΠΎΔΥΎΡΕ ἈΆΔῪ Πόὶ πετῆϑθβ εἐτὰ- 

πολιὰ : ΔΎτΤΑΚΟο ποειιδι σλιδσόλι ἀπ ἐᾶ Ῥερὰ ΤΟΥ. 

Ρς, ΧΧΧΙΝ, 22 -- ΧΧΧΥ, 1-. 

διλνα, «ὼς ἃ , “ἄνω. κῃ .. 

«ἀν δεσδις δοοδ μμἐν νυν δΝόνω, δον. χο ἐνωνινκ κὰν Ὁ. “ων. 

πν ΡΨ ΟΡ Ή 

' 
᾿ 



«ἢν ιν] 8 ἊνΨὕ.: ΤΩΣ Γ Ὺ ψῴ"" ᾿ ἘΦ ᾿ 4 "1 ᾿ ἌΝ, ""ἃ νυ ἸΑΡΜ ΟΝ ἬΡΟΥ: τ δὰ σον Ὁ ΔΝ ΕΝ, ἔραν “ Ἷ 
ὁ ὦ ΚΤ ΤΑ Νὰ 
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ΧΧΧΥΙ. ' δε. πλδΎειΙΔλ. 

" τὰ πρερῆοβε τῶκλλ ΠΤ ΕΎΟΗΟΕΙ ΔΎΟΩΟΛΑΝ ΝΜ ΎΤΕΥΎΠΙΤΕ ἡΡ' ΡΆΕ: 

ετλουῶ εορᾶΐϊ ΠΟΎΦΗΚΕ “πὶ ΟὙΕΒΙΗΝ᾿ εκῶπο ΠΝΕΤΟΟΥΤΩΝ 

ι5 ΦΆκ ΠΕΎΦΡΗΤ. ἔρε ΤΕΎΟΗΟΙΕ βὼκ ἘΡΟΎΝ ἘΠΕΎΡΗ Τ᾽ ἀΎῳ ΜΉΤΕ 

ΝΕ ὨὈὐγὄυ νυ ὉὉὑξντ πἴ το βνντ ὐ ΛΩΣ λέ ο 

Ρ5. ΧΧΧΥῚ, “' πτεύοηςε οἵ πευρητ -- Μ,, ὅ0Γ. εἴ Οσ. οὔ. ἴῃ αἴγοαας ἰοσο ἀὐτῶν 

-| Ιασαῦ. δι ΩΟΑΑῪ.... ΕἸΔΟΥΟ ἐρρδι --- ᾿ὅ Ἰάο πὶ πεύοοτε : τγο]απα ᾿ηἴγα οχ ΘΟάθ6Π1. 

ΧΧΧΥῚ, πλδυεικ. ππρκῶρ ἐπετο ψἀποπηρος ΟὙδε πρκὼρ επέτειρε πιτᾶ- 

πολλὰ. χε πθε πουχζορτοο σε ΔΘ ΟὙΕῈ οΓ ΟὙδέπη ΔΎΩ πθὲ ΠππειοΎΌΟ τε ΕτοΥ- 

Ετουῶτ σεπδοροςρες, οῖ οὙσέπη. ἥἵφελπιζε επχοεισ ἥτειρε πΟΎΑΛΤ ΤΌΟΡΗΟΤΟΟ 

ἥγουωρ οιχῆρ πκᾶρ ποελβοῦπε ἄλλλοὸκ οὐχ τεσ τρκδο. ᾿ΟΔΠΟΥΩΚ ρὰκ 

πλοεις τἄρεο ἡ πᾶκ πηδιτηλλᾶ ἈΧΠΈΚΡΗΤ. “ΟΥ̓ΕΗ͂Ο. Τέκριη ἐπχοειο ΠΡ ΘΕἌΠΙΖΕ 

εροςὶ δύω ἀπᾶρᾶπδκ: ὃ ἄπδειπε ΕβΟἋ πτεκ ΚΙ ΟΟΎΠΗ ΘῈ ἈΚΠΟΎΟΕΙΠ ΔΎΩ πεκ- 

δᾶτι ἴϑϑε ἈΠΟῪ ἀλλλεερεΌ ᾿ ΦΎποτδοοε πχοεῖο ΔΎ Πγοεποῶπο : Ἀπρκῶρ ἐπετ- 

οουτῶπ ρῃ5 πεφῶπϑ οι οὐρώλιε ετεῖρε πλλπδρᾶπολλιᾶ. ἣ οᾶρῷκ ΕβΟἋ Π ἨΤΟΡΤΗ 

ἥγκω ποὼκ Ἀπδώμπτ: ἀπρκὼρ οῴοτε ερποπηροο. “χὰ ΠΕΤῸ ἀκποπῆρος οεπᾶ- 

ΟΠ ΟἿΤΟΎ ΕΒΟᾺ πεΤΡΎπολειπε Ἅε ἐπχοείο ΤΠ ΤΟΟῪ πΕΤ ΔΚ ΗρΡΟΠΟΆκεΙ ἀλπκᾶρ. 10 ἔτει 

κΚεκουὶ πὲ ππτεται πρεερποβε ωπε: ἥτιπε ποᾶ πεορλλδι ΠΡ ΤΑΣΡΕ ρος]. ᾿᾿ πραι- 

ρὅω πτΤΟΟΥ πδικληροπολλεὶ ἀπκᾶρ, ΔΎ οεπδοδδιτο ον ΟὙΔΊΘΗ ΠΕΙΡΗη. ἢ πρεῦρ- 

ποβε πα ὅ.της εἐπλικδίος πορροχρες ππεοοόβρε εχῶς. ᾿ἦ ποεῖ Ἅε πδοώβε 

ποώς! Χὲ εεἰδώςΟἽ χε πεειφοοΎῪ "ΗΎ. ---- ᾿ἢ πΔΙΟΥΟΎ ΚΟΎῪΙ ἀαπλικδίοο ΠΦΟΎΕ ΟὙΑΛΠ Τ- 

ρᾶσααδο εἐπδϑώο ππρεορποβε. ᾿ἷ χε πεόβοι ππρεῦρποβε πδοσώως πίοειο ἍΔΕ 

τδᾶρο ππλικδῖοο. ᾿ἥἦ πχοειο οοοΎ ππερίοουε ππεαπετουδβ δυῳ ΤΕΥ Ηροποάλιδ 

πδιθώπε δ. επερ. “᾿" ποεηδχιίιπε δι ΟῚ ΟὙΟεΙ ΕΠἸΦΟΟῪ ΔΎΩ οεπδοει οῖτ πε- 

δοου ἀπρεβώωμ. “ὃ χε πρεείρποβε πᾶιτᾶκο πχᾶχε βπχοειο οὰΣ ΠΤΡΕΥ ΧΙ ΕΟΟῪ 

Πποεχιοε οἷς οὐώχη δυώχη πθὲ πουκᾶπποο.  ὥδρε πρεορποβε χιὶ εχώς ἤτι- 

ταλτδδν : δρε πλικδιοο λε ὥπρῦτης δΎω πορΐ. ἢ χὲ πετολλοΎῪ εἐροο] πᾶκλη- 

Ροπολλει ἀπκᾶρ πετοᾶΦΟΥῪ ΔΕ Ἅκ4100) σε δ. ΟΤΟΎ ΕβοᾺ. “ἡ ἐρὲ περίοουε ἀλπρώλλε 

σΟΟΎτ οἰτὰλ πχοεις δυώ πδουε τεοϑίη. “ ερῶδη πλικδίοο φε πᾶω- 

ΤΌΡΤΡ δὲ χε ποειςο Τ ππτοοτο. ἢ ΠΕΙῸ ΠΚΟῪΙ πὲ ΔΙίρο' λΟ : ἈλπειπΔῪ εὐ λίκδιοο 

εὰ πζοεῖο κᾶδοι ποῶςὶ οΥ̓λε πεείοπεραλδ εὐήπε ποᾶ οεικ. ἢ ἈΚΧΠΕΦΡΟΟῪ ΤΉΡΩ 
τυ διατεδ. δι πο  δΎω πεοόπεραλδ πδιϑωπε εὙὐολλου. ὁ οᾶρωκ ΕβΟἋᾺ ἀλππεθοοῪ 
ΠΡεῖρΕ ἈἈππετηδονο προγῶρ, τᾶ ἐπε πεπερ. ἢ χὲ πχοεῖο Ἅε λπρᾶὰπ ΔΎΩ 

ποαπδκω ποῶς δὴ ππεαπετουδᾶβ : οεήδοδρερ, Ἐροου ὧδ επερ. οεπδρ πρᾶπ π- 
πετουδδβ δώ πεοπερλδ πηδοεβηο σε δ ΤΟΎ ΕβοᾺ. “" πλικδίοο πδκληροπο- 

ἅλεὶ ἀλπκᾶρ δγω σεμδογώρ ριχως οὐδ επερ, πεπερ. ὅδ ττᾶπρο ἀπλικδιοο πᾶ- 

λελετὰ ππτοοφιᾶ ΔΎω πεολδο πδχῷ Ἄπρᾶπ. ἢ πηποῖλοο Ἀκπεο ΠΟΥ ΤῈ ολλ πεορη τ 
δ πε τᾶσδε πδΔοΆ δα τε δή. ὁ" πρείρποβε πᾶϑτης ἀλπλικδιοο ΔΎ εὐ πε 
ποδ. ἈΟΟΎΤΟ, ἴἤ ππε πχοειο δὲ τᾶδο ερρᾶι επεοδίχ δύ ππεο τόδειος ες- 

ϑπαν 32 -- ΄ -- 
διε 1 διτί πΆΡΔ,Δ ΟῚ. , ΦΎΠΟΛΛΙΕ ΕπχοΟείο πυρᾶρερ, ΕΤΕΟ ΙΗ ΔΎΩ απᾶδδδοτκ ΕΤρε- 

Ρς, ΧΧΧΥΙ, 14-1τς. 



ἢν ται: 

πον ΒΕΡΝῚ 

θη 

χχχνη, α Ἂς. πεψδλαλοο ΠἌΔΎΕΙΆ. ΕὙΡπαλεεγε ΕἸ βεὲ ποάβ θᾶ τον. 

18 'ἄποκ ΤΟΒΤΩΥ ἕρνλλδο τι ΔΎΩ πᾶλακᾶρ ἈΧΠΕΚΑΧΤῸ 
9 ΕβοΟᾺ πουδεΐῳ πῖλα. χε νᾶάχω ἄποκ πτάδηολιδ'᾽ δΎω 
ὁ ἔνδο! ροου ρὰ πᾶνοβε. πᾶχᾶχε Ν᾿ ΤΟΟΥ οπδ ἀΎωῳ οεόκε- 

ὅολι ΕφΟΎῈ ρου] ᾿ΔΎΟΎωςΟ ΕΒΟᾺ πόδι ΝΕΤἌΛΟΟΤΕ κκλλοῖΐ ΟΝ 
ἢ ΟὙΧΙΝΟΟΝΟ πεττωῶβε πᾶὶΐ ΟΝ ΠΕΘΟΟῪ ἐπαλὰ ποῆπετπᾶ- 

ΝΟΎΟΥ ΔΎΤ ΟἾΟΎΗΤ ἔροΐ ΕβΟἋᾺ χε Διπωτ ποὰ τλικά᾽΄ ΟΟΥΝΗ 
9. ἰΔΎΝΟΧ Ὑ ΕΒΟἋΔ ΠΆΛΕΡΙΤ ΠΘῈ ΝΟΎΡΕΟΟΟΥΤ εὐὔβητ. ππρκᾶ- 
8. ΔῪ ποὼκ ΠΧΟΕΙΟ ΠΑΝΟΥΤΕ: Ἀπροᾶρκ ΕΒΟᾺ ἅκλλοι ΓΟ ΤῊΚ 

ετᾶ βοηϑθιᾶ πχοειο ΠΟῪ ΤΕ ἈΠΔΟΎΧΔΙ.. 

Ρ5. ΧΧΧΝΊΤΙ, Ζοορα (Ρ. 198), ΟΠ. 5515. ΨΘΓΘΙΟΙ] 15. 20--2 1, 501 0πῈ ποίανιτ ψ6Γ5. 18: 

Ταραν. -- ϑυτιοῖ τ. χε ἄποκ, Μ. δποκ ἅλε -- αραγ. ερεπαδοτιτνξ -- 7 μΚὶ, Ρ. 276, 

πδακκᾶρ, -- Ἀλπεκάλτο -- [αρα7. εἴ 7 ΚῚ, Μ. υ]ρ. ΠΘΌΓ. οἵ ὅυσ. - ὅσ, ἐνώπιον μου 

- δα ἴῃ πμοῖβ ἐχ Γαραγ. --- “ἢ ροβῖ πδίκδχε ϑϑῃϊϊσι5 οὰπὶ Μ, οπι. Ἅε -- δσογώςυο 

ΕβΟᾺ, Μ. εἴ ὅγτζ. - ὅτ. χαι ἐπληθυνθησαν --- "' παὶ - Μ, εἴ ϑυγ., α]ρ. εἵ μθῦγ. -- συ. 
ΟΠ]. -- [ἀρ αΓ΄. πε πεθοΟῪ ... ΠΡΕΗ ΠΕ ΠΔΠΟΥΟΥ -- νοῦ ΔΎΠΟ Τ᾽ 5606 ἴῃ ἢπ., ΡΓῸ 

ααϊθὰ5 Μ. Ππαρθϑῖ οὐορ δυΎβερβωρτ ΕβοΟᾺ ἅποκ πιλλεπριτ ρη Γ πουρεσλκοντ 

εαόρεβ οὐορ, ΔΎ Για τ ἐτδοδρξ, οἵ ΘΥγΟ-ΠδΧ. κόρον ἰΝαϑο «οἱ παι κα, πη ας. 
ΠοΡτγ. εἵ στ. ποῦ Ἰδασαπίωυγ --- "ἢ πποῦτε - Ἵ]ρ., αροϑῖ ἃ Μειρῃ, μεῦγ. ὅυσ. εἵ ὅσαες. 
- Ρβαϊαι ΧΧΧΥΝΠῚ εὐ ΧΧΧΙΧ ἀδβαπῖ ἴῃ ΘΠ γα ἢἰβ. ΒΟΙρΊ Δ ΠΪ5. 

κἈηροπολλει πκᾶρ: ΚΗΔΗΔΎῪ ΠρΕΟΡΠΟβΕ ΕὙΡΔΊΟΤΟΥ ΕβοᾺ. ἢ διηδῪ ἐπᾶσεβηο 

εακιοε ἀκάλοο ΔΎ εὐ το εορᾶϊ πθὲ ΠτΚεΕΆροος πλιβάποο : ἣ διοδᾶ το ΔΎ 

διώχη: δίϑεπε πο πεολλᾶ Ἀλπειρε ἐροῦ. ἢ φᾶρερ ΕΥ̓ΔΗ ΤΒΔἌΡΗΤ ΠΥΔῪ ἐποο- 

ΟὙΤΗ χὲ οὐπ ὡώχῆ ὐοοπ ἀἀπρώλλκε ΠΡΕΩΡ ΕἸΡΗΠΗ. δ᾽ ἀγηδρᾶδποιοο ἍΕ ΠΎΟΟΥ 

σε ΟἿΤΟΥ ΕβΟᾺ φιογοοπ ποώχπ πηδοεβηο οεηδ τάκοου. ἥερε πουχᾶι δε πη- 

Δικδίοο πτὰὶ πχοειο ΔΎ ΤΕΎΜΔΟΤΕ πὲ οὰλ πεουοει ἩΤΕΥΘΔΙΨΙο. δ πχρεῖο 

παβοηθεὶ Ἐἐροου δὼ ΠΟπδΘΑΛΟΥ δ πὰ ΤΟΥ ΚΟΟΥ ΕΒΟᾺ οιτ πρειρποθε ΔΎ 

πδηδΘΑΛΟΥ ΧΕ ΔΎΡΕΧΠΙΚΕ Εροζὶ. , 

ΧΧΧΥΤΙ, ἢ πχοεις πππράπιοι οὰχλ πεκδιυν τ ΟΥ̓Δε ἀἀπρίοθω πδὶ ΘΗ ὙΕΚΟΡΥΝ. 

ὃ χε δ ΠΈΚΟΟΤΕ ΤΡΤΩΡῪ δύ ΔκΎΔΆρο πτεκδίᾳ εορᾶϊ εχίυι. ἡ ἢ τλδό ὁπ 

ὙΔΟΔΡΕ Ἀπελλτο ΕβΟΝ ΠΤ ΤΕΚΟΡΥΉ. ἸΧΑΑΠ ΕἸΡΗΜῊ ὐοὸπ ππᾶκεεο ππᾶθρη πᾶποθε. 

δ χεδ πδδποαλιιὰ χιοε ετᾶδπε: δυϑροιυ ερρᾶ! εχίοι θὲ πουεσπῷ εοφορῖῦ. “δυ- 
γ 

κποο ἄγω δΎλΟοΟ Ἄεο π]σί πδοᾶτ ἈΣΠΕΑΛΑΤΟ ΕΒΟᾺ ΠΎΔΑΛ ὙΔΘΗΎ. δΔιντδιΑλιπώρει 

ΔΎΩ δΔιω ἋΚ Δ θοὰκ πειίλκοοιθε εἰοκῖλ ἈΣΠΕΘΟΟῪ ὍΤΉΡΤΙ. ὃ χε ἃ ὙΔΨΥΧΗΝ λον 

πιοσήεσ δῶ ἀπ τδλδὸ οοπ οἱ Ὑδοᾶρξ. ᾿διδῖκὰρ δὼ διϑέβθειο διλᾶτε 
ιῦ 

διχικᾶκ Εβ0Ὰ ρὰὰ πδλρολι ἈΠΑΡΗΎ. τδεπειθυαιιὰ τηρ κἰπεκῖῖτο ΕΒΟᾺ 

πχοειο δύω ἅπε πδιυλρολι ἈΧΠΑΡΗῪ φὼπ εροκ. ᾿ ἃ ΠΑΘΝῪ ΟΤΟΡῪΡ ἃ Ὑὰδὸει 

κάᾶτ ποῶς δύ πούοει ΠΗΔΒΔᾺ ἀπεικὲ πᾶλλιὶ ἂν. ὑ πδιύθεερ Αἴ πετϑι- 

ΤΟΎΩΟΣΙ ΔΎΡΟΩΟΝ ΕΡΟΎΜ Εροὶ ΔΎΔΘΘΡΔΤΟΥ ΔΎΩ ΠΕΎΡΗ Εροὶι ΔΥΔΡΕΡΔΎΟΥ ἀϊπογε. 

Ῥο. ΧΧΧΎΥΙΙ, 18:23. 
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ΠΝ 41. επχὼκ εβολ. πεψᾶλλλοο πἌΔΎΕΙΆΔ. 

3 ἐνδῖδ το πρώλλε εὐ ΓΟ ΤῊΣ ΕὙΦΗΚΕ Ἅ1Ὲ ΟὙΕΒΊΙΗΝ ΠΟῸ ᾿Ρ' ΡΙῊ: 
" ἃ ΤΟΎΧΟΟ ΟΝ ΟὙΦΟΟΎῪ ἈΠΟΝΉΡΟΝ. απᾶρδρερ, ἐροο] πὰ τ ἀπ- 

δ06] ποιλλᾶκαρίζε κκλλοο οἴ χα πκᾶρ' ΔΎ ππεὺ τᾶδο ΕἸΤΟΟΤ 
ι ἈΠεοχᾶχε. πΧοειῖο νᾶ βοηθεὶ ἐροῦὶ οριχλς πεόλοό “4πεολν- 

Ῥ5. ΧΙ,, ᾿ Μ. ὦ οὙγπιᾶταο -- ἀπρῴσλε Π0.) ἰαρίταγ ἴῃ Μ, ΠΟΌΓ, ὅυζ. οἵ σσ. -- ετηδῖ- 

ΤΉ ΡΙῸ ὁ συνιὼν -- Μάβροτο «Εἰπάο5 ὁς γρίίοππος, Τ. 1, 3" ἕαβο.» εἰοπρηκε.... εἰρε 
πίκοει]ο --  Μαβρ. [πο|ϑδρ]ερ,, Μ. μεργ. ὅυγ. οἵ ὅσ. κυριος φυλαξαι -- Μ48ρ. [τος δ]- 
ριΞε ον, ετοοτίον ππε]ο δε -- Μ. Α. Ναϊρ. οἵ ΠθΡσ., 501. -- οά. οσατὰ τ. ἐχθρου 

αὐτου -- νν. 4-τοὗ εχ Γαραγ. --- ὁ Μαβρ. πδβοηϑιίδ..... ἀπεηᾶῖκδο [πρητ. ἀκτδο) το. 

ἢ χυχιπδόπο πόὶ πετώϑϊπε ποδὶ ὙΔΨΥΣΧΗ ΔΎΩ πετϊπε ποᾶ ΕΠ ΠΕΘΟΟῪ εροὶ ΔΎΩ 

πρεπετονειτ δΎλελετδ ΟἿ ΟὙΚΡΟΙ ἈΣΠΕΦΟΟῪ ΤΉρΡ. ᾿ δποκ Ἅε πειίδῶε πὲ 

ΕΒΟἋᾺ οιτοοτον ΔΎΩ δΔὶρ θὲ ΠΟΥΔ Ἃ ελεεοψοώτηε ΔΎΩ π9Ὲ ποΎλπο εὐλει  ου ὼς πρώς, 

ἐν διρ θὲ πουρώλιε επεροώται δε δώ ὅπ Ὑπιὺὸ τ τεοτᾶπρο. [ἢ διήδτε 

εροκ ππτὸκ ετηδοώτακ εροὶ πχοειο πᾶτε, [ΧῈ ΔιχοΟΟ ΧῈ ἈΔΉπΠΟΤΕ Ππτεῖδ 

πδχδχΕ ρᾶτ9ε ἅ501: 9 ΠΎΡΕ ΔΟΎΕΡΗΤΕ Κιλὶ ΔΎΧΕ ποῦ πίῦδχε εορδιὶ εχῶώι. -- 

ΧΧΧΥΤΠΙΙ, ὁ ἐπχωκ εβθ0ἋᾺ πιλιθουπ πτώλη ΠΆΔΎΥΕΙΆ. διχοοο χὲ ἔπδρδρερ, 

ἐπδιϑίοουε ετάλρμοβε οὰβ πδίλδο δικὼ ποΎρᾶρερ, διρη ρῴϊι ρᾷβ πτρε πρείρποβε 

δρερᾶτο ᾿πδάντο εβ0οᾺ. ὅδιρ πὸ Δι ΤΟρΤρΡ διθββειο δύ δικᾶρώι εβολοη 

πδδνδθοῖ δ ἃ πδοδ Ρβρρε ερο. ἦδ πᾶρητ ρλβολλ οὰλ πδοὰ ΠΟῪ ΔΎΩ 

ΟὟΤ ΟὙΚΩΘΤῪ δαλοΎ Οἷτ ὙδαβΕΆε ΤΉ. διώᾶχε οὰς πδλδο "χὲ Ἱιδτδηοι πχοειο 

ετᾶφδη δυω τῆπε ΠΗΔΙΦΟΟῪ ΧῈ ΟὙῊΡ ΤΕ ΧῈ εἰξειλε χῈ εἰδᾶτ ΠΟῪ. “ἡ ΕἸΟΦΗΗΤΕ 

ἄκτρε ΠΑΦΟΟΎΥΎ δ. δΎω ερὲε πᾶτδχρο ὁ θεὲ ΠπΙΆΔΑῪ ἈΛΠΈΚΑΑΛΤΟ ΕβΟᾺ πλΗΣ 

πτΉρῸ ὐογειτ ρώλε πίᾶα ετοπρ. δλιδψδλαᾶδ. ἷΆ ΛΕΝ ΤΟΙΥΕ ἐρε πρώλλε ἅἌλόουθε 

δι οὐρικὼῶμπ πλημ εὐ τρτωρ εἐπλιχη. εἰσ ονρ, ΕΟ ΠΟΟΟΟΥ δὲ χε εαοώ- 

ΟΥΡ "ΑΟΟΥ ππιαα, ἥ ΤΕΠΟῪ ΠΑ ΤΕ ὙΔΡΎΠΟΛΛΟΠΗ᾽ Ἢ Ἀπχοειο ΔΗ πε ΔΎ πᾶ- 

πδρο “10 εαἰὶ οᾶρ τηκ δη'᾿ “δ᾽ ΤΟΎΧΟΙ ΕβΒΟἋᾺ οἷ πδδμποαλιδ ΤΗΡΟΎῪ : δΔΚΤ κάλοὶ 

πποσήεδ᾽ ππιᾶθητ. ᾿“δΔιρ ἅ'πὸ “'πειουώμ πρῶϊι χε ππτοκ πε τακτδαλίοι. ᾿ἰΟ0ΟΦῈ 

ππεκαδο τις ΠποδβΟὰἋ ὅκ4401: ΕΒΟἋ τᾶρ ον τδύλ ππτεκδιχ δηοκ διώχη. [δκπδι- 

λεγε πρώλε οἷ᾽ ΦΕΜΎΠΙΟ οᾶ τεζδιολλιᾶ ἀκΚβκ ΕβοὸἋᾺ ππτεα ΨΥ πθὲ ππιρδ- 

λογο: πλημ ρώμε πιλα ετοπῷ ὥτρτώρ. λιάψδλαδ. Ἂ᾿ἦ οωτᾶι εἐπδυληλ πὶ 

πδοοπο ΧΙΟΆΛΗ εἐπδράλειη. ππρκᾶρωκ εροὶ χε ἀπτ' οὐρααπδοιλε ον πκδο δΎω εἰδᾶ- 

Δ ΟΥ ΚΑΎΖ. Θὲ ΠΗ ΔΕΙΟΤΕ ΤΗΡΟΎ. “ βώω πᾶδι χε εἰελβτοι 301 εὐπδιίβωκ τάᾶ- 

τοῦτ εὐώπε. 

ΧΧΧΙ͂Χ,  εἐπχώκ εβολ. πεψδσλοο πΑδΔΎΕΙ Ἃ. 

εποείο δ ρτης εροὶ δνω δοοώται ἐπδοοπο. 

λδιπώριδ. δέ πολλὲ Π Ή͵ ΔΟΙΡΕ ΔΙῸ τ δ ρΕ 

σοοντη πηᾶδτδδόε, ὁ δαποΎχε εροι 

ΤΟ ΟὙΦΎΠΟΛΛΟΠΗ ΔΙΦΎΠΟΛΚΙΠΕ 

ὅδοττ ερρᾶι ον πώηι πττᾶ- 

"ΔΟΎΕΡΗ ΤΕ ερᾶ᾽ ΤΟΎ οιχη ΟὙπετρᾶ ΔΎΩ δα- 

που πβρρε ΟὙΟΛΛΟΎ ἈΛΠΕΠΠΟΎΤΕ. ΟὟΝ οδρ, 

πδηδς ΠΟΈρροτε ΔΎΩ ΠΟΕΡΕΆΠΙΖΕ ἐπχοειο. ἢ πδιδτο ἀπρώλλε ἐπρᾶη Ἀλπχοειο 

πε τεηρελπιο δ “Ἄπεο σώ Ἵ ΕἼΤ ΦΕΜΠΕΤΕΟΎΕΙΤ ΜΠ ρείλδπιδ πΊοόλ, ὅ ΠΤΟΚ 

δ: ΧῸ ν 1.4: 
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" Κἂρδ, : ἄκκτο ἈΠΕ Ν ΝΚΟΥΚ ΤΉΡΟ οὺλ πεηωνε. ἄνοκ 
ΔΙΧΟΟΟ χε πχοεῖο πὰ πᾶ! : ἃ τἀ λόε ὙΔΨΎΥΧΗ χε ἄιρνοβε 

ὁ ΈΡΟΚ. ἃ πᾶχδχε χὼ Εροὶ ΠΦΕΝΠΕΘΟΟῪ ΧΕ ΟΝ ΔΑΛΟῪ ΤΗΔῪ 
ΤΕ περᾶν Ττἄκο δύΎω πεύίβηκ ἐφοῪν ἐνδυ: πεχὼ π- 
ΘΕΝΠΕΤΟΘΟΎΕΙΤ. ἃ ΠΕΟΙΦΗῪΤ Οὐ, ΕΡΟΥΝ πᾶς πουδηνολαιδ 

8. πεύμβλοοςθε Εβο0Ὰ εὔᾶχε ερο. πεΎκδοκεο Εροὸὶ ΤΗῊΗΡΟΥ πΟόὶ 
9" πᾶ χα χε ΦΙΟΎΟΟΙ ΝΕΎΛΛΕΕΎΥΕ ΕροΟὶ ΕΡΕΝΠΕΘΟΟΥ. δΔΎΟΛΑΙΝΕ ΝΟῪ- 
ᾶχε τἡπᾶρδνπολιλον ἐροὶ: ΔἍΛῊ ΠΕΤ ΝΚΟῪΚ Ἀλεο οΟΎΘ, ΕΤΤΟΟΤΟ 

ι᾽ο ΕΤΩΟΟΎΥΝ. κἂι τὰρ πρώλλε ΝΎΔΕΙΡΗΝΗ πεικὼ Ν᾿ ΤῊΙ Εροα]] 

" πετουωλα ἈἈπδᾶοεικ πλλλλδὶ δὰ 1 ἀπεο ΒΟ εἐρορᾶϊ εχωϊ. π- 

5 Μαβρ. [δῦν δίκ]οο..... [πδι πδὶ] -- ᾿ δύ - Α. εἵ ὅ0ζ., Πρ. οἵ Οσ. οὰπὶ ΠΕΡΓ. 
καὶ εὖ, ἴῃ Μ. (οὙορ το κε) γϑϑίϊταις ϑομηναγίτο -- περ... .. ἃ περρῆτ - Α᾿ Υυ]ρ. 

σΥΓ. οἵ Μ., αὶ δά πεῦϑῆτ ρσαθροηϊῖ οὐορ, αυοά ϑομηναγίζο Ἔχραηχῖς, ὅτ. μα τὴν 

ελαλει ἡ χαρδια αὐτου -- εροι -- Μ. ποὼιϊ ἃ ϑολμηναγίτζο τοϊθοῖαπι, σατα ἀθϑὶς ἵπ ϑυγ. 

Νυϊρ. τ. οἵ Πθρτζ. --- ὃ πεύκδοκεο.........ἅ διογοοπ -Ἦ ΠΘΌΓ., ὅυγ. εἴ Α. ἐπὶ τὸ αὐτὸ 
χατ᾽εμου εψιθυριζον, Ψα]ρ. εἴ Μ. - ταθς. ἐπὶ τὸ αὐτο. κατ᾽ ἐμ. εᾧ. -- πεγλεενε 

ἘΡΘΣΣ ἐ των Ξ- Μ., ψυϊρ. μεῦγ. ὅγγ. εἴ ὅσ. χατεμου ελογιζοντο καχὰ μοι --- ὃ εροι 

Ξ- χατ᾽εμου, Μαβρ. οπ. -- ακεφονῶρ, -- ὅυγ. οἵ ασ. οὐχι προςθησει, Μᾶβρ. πιρθάοβο 

ἀλεαονγώ, Μεηρη. απδτώπο δ χε --- ἢ Μαβρ. ττδϊειρη[ πη] επείκω..... πετουειι 
- χπδδεικ -- Μ, εἴ Πθῦσγ., Να]ρ. εἴ ὅυγ. - σσ. ἄρτους μου, Γαβαν. εἴ Μαβρ. οεικ -- πὰς- 

“δὶ ἀθοβῖ ἃ Ὗα]ρ. ποτ. Μ. ὅγγ. εἵ ὅσ. -- Μαβρ. δαί ει) Ἀπειβο εορδὶ εχωϊ - Μ. 
δατώονπ...., ΠΘΡΓ. ΞΌΝ ὃν δ) ΠΔΠ » ἰάθη Ν]ρ. εἴ ὅυγ. Ξ:ξ ὅγαες. ἐμεγάλυνεν 

επ᾽εμε πτερνισμον. 

πίοειο ποτε ἄκτδιυε πεκῦπηρε Δσὼ ὅλπ πετειπε ἀκαλοκ ΘΗ πεκάλεενε. Δι ΚΟΟΥ 

ΔΙΥΔΎΟΟΥ δΎδδι ΠΦΟῪΟ ΕὙἯΗπε. ἶ ΟὙΘΎΟΙΔ Αἴ οὐπροοφορὰ ᾿ἀπεκουδιυου ογοὼ- 

ὯΔ Ἀε ἀκοβτωτο πδι. πε ΔΙᾺ Ἀπ πετευδυταδυν οφὰ ποβε ἀκπεκουδίθον. ἧ τότε 

δΔικοῦο ΧῈ εἰσθην τε ὙΠΗΥ ἤσηρ ΘΗ οὐκεῴδλιο πχώλλε ετβηητ ἥετρᾶειρε τἰ- 

πποῦτε ἀχπεκουω ΔΎ πεκπολλοο ΠΤ ΤΕ ἀπᾶρητ. διε Υ τε ισε πουλι- 

ΚΔΙΟΟΎΜΗ ΘῚ ΟὙΠΟδ᾽ πεκκἌποιδ : ἡ εισφηητε πηδκωΐλνε πηδοποότου. πχοεὶο Πτοκ 

ττᾶκειλε ἰΐ ετδ' ΔΙΚΔΙΟΟΎΠΗ : ἀἀπειρὼπ ππτεκαλε οὰκ ΠΑΡΗ ἄν διχῳ ἀξπεκου- 

χδι Ἀλπειρῶπ Ἀἀπεκηᾶ λυ τέκε εὐουπλτωνη εἐπδῦῶρ. ὑπτοκ Ἂε πχοειο 
ἈΧΠΡΎΡΕ ΠΕΚΑΛΙΓΎ ΟἿ ΊΤΗΓ ΟὟῈ ἅκλλοὶ : πεκᾶ ΑἸ ΤΈκαλε ΠΕ ΔΎΟ ΕἘρΟΟῪ ποΥ- 

οει πα. ἰἧὗ χε δυδάδοτε ἄκακοι πόὶ ΘΕΜΠΕΘΟΟῪ ΕΠ ΤΟΥ πε: δύΎταϑοι δὶ 

πδδποαλιᾶ ἀκπιειυῦδ καδόλι ΕεἸΔῪ ΕβΟᾺ: δΎδωδλι ερόνε πη ππτλλπε ΔΎ ἃ ΠΑΘΝῪ 

καδλτ πος. ἷ" πχοεῖο δριρπᾶὰκ ετούχοι: πχοειο ἔϑτηκ εβοηϑεὶ ερο. ὑἦ ἐνε- 
κχιῖπε ποεουδλο ριογοοπ πὶ πετίϑεπε ποὰ ὙΔΨΎΣΟΝ ετᾶκοο : ΕὙΈΚΟΤῸν ΠΑ ΘΟΥ 

ποεουωλὸ πδί πετουε ΦΕΜΠΕΘΟΟῪ ἕρο. ὑδ ἀΔρουχι πευπε ππτενυπον δὶ 

πε χ ἄξαλοο δὶ ΧῈ ΕὙΤΕῈ ΕὟΤΕ. ὁ ΕὙΕΤΕΔΗᾺ ποεευῴῷραμπε ερρᾶι οχὼκ πδὶ οὐὸν 

τὶ ἐτϊπε ποὼκ πχοεῖο δ ποθχοοο πουοει ππιλὰ χα ἄὰρε πκχοεῖο διδι ΠΕΎ Αια 

Ἀλπεκουχδᾶι πουοει πα ἡ Δποὸκ δε ΔὴΙ͂Υ ΟΥ̓ΡΗΚΕ ΔΗ͂Υ ογεθινπ : πχοξιο πὸ πὰ- 

ροογω. ππτοὸκ πὲ πάβονϑθοο σῷ Ὑδδιυτε: πᾶν γε αἴπροκ. 

Ῥε ΧΙ, 9.11. 

᾿ς ὟΣ ΜΝ δ... ςν 

ὐὐὑἑ)υ ὦ “Ὁ- 

ἤρότω δ χαλα Δα « 

ὩΩθ ἐδ 
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ΟΠ" ΤῸΚ δε πὸ Νὰ πὰ! ΠΥ ΤΟΥΎΝΟΟΥ τάτωῶβε πᾶΎ. ἰϑλι πᾶι 
1 ἄϊμειαλε ΧΕ ΔΚΟΥΔ ΟὟ χὲ πνἣε πᾶχδᾶχε ρᾶζϑε κ.,101:. ἄγποκ ἍΕ 

ΔΚΟΘΟΠῪ εἐροὸκ ΕἾ Βὲ τ ἄλλ ΒΑ ΔΡΗΤ ΔΎΩ ΔΚΎΑΧρΡΟΙ ψἍπεκ- 

“ 311Ὸ ΕβοΟᾺ Οὐ ἐπε. ὥορᾶλλᾶδιτ πόι! πΧΟΕΙΟ ΠΝΟΥΤΕ 531- 
πΙορᾶηΗᾶ χιν ἐνερ .ϑὰ εἐπερ. εὐεώωπε επεϑωπεϊῖ. 

ΓΕ Μᾷβρ. δ[γω χαδ τ] οΟΎ ποῦ -- Μ. οὐὸρ δ Του ποτ, Π6Ὸ ΠΟη 501. οἵ ὅτ, χαι ανα- 

στῆσον με -- τατώωβε, ἴα Γαραγν. εἴ Μαβρ., οοά. πηθηάοβα τδώῶβε, Μ. οἵ ϑυγ. 

Ξ- ατ. χα: ἀνταποδώσω -- ᾿" Μαβρ. χε πδχδχε ρᾶωε -- [6 ρβ8]η}15 ΧΙ, [--Χ1,ΠΠ Π1}1] 

ἴῃ τ]ΘΠΊ ΓΑ ΠΪ5. ΠΟΘΙΓΙ5. 

ΧΙ,1," ἐπωκ εβ0Ἃ. ΕὙΑΤ ΤΡΣΠΘΗΤ ππίθηρε Ππκορε. ὁ πθε ετεέρε οὙεεΐου Ἃ 4ε πσῶ 
δικῖς φεροῦβε ὙΚΑΛΟΟῪ τᾶὶ ΤῈ θὲ ετέρε ὙΔΨΎΣΚΗ ΜΕ πεὶ ερᾶτκ πᾶποῦτε. ἡ ἃ 

ὙΔΨΎΧΗ εἰβεὲ ποτε ΕἸΤΟΙ : ΧῈ ΕἸΠΗῪ ΕὙΥΗΔῪ τδουώπο, ΕΒΟἋ Ἄνπρὸ ΞΞ- ΠΑ ΠΟῪ ΤΕ. 

ἐδ πδΡΑλειΟΟΎε πε τίδι ΠΟΕΙΚ ἈΞΠΕΡΟΟῪ ΜΔ ΤΕΎΘΘΗ οὲλ ΠΤΡΕΎΧΟΟΟ δι ἈΚΆΛΗΠΕ 

χε εὐ! τῶνπ πεκπου τε ᾿πίδι δΔΙΡ ΠΕΎΕΕΥΕ διπωρῪ ΠΥΔΨΎΣΟΗ εορδι εχῶιϊ χε ὑπην 

᾿ΕΒΟΆΡΙΤΗ ΟὟΑΙδ. ΠΟΚΎΠΗ ΠΟΠΗΡΕ οὐδ᾽ ΠΗΐΪ ἈΠΟῪ ΤΕ Θ᾽ ΟὙΟΆΛΗ ΠΤΕΔΗᾺΔ οἱ οὐώπρ 

ΕβΟἋᾺ ΠΦΡΟΟῪ ἵπετρ δ. ὅετβε ΟὟ τελύπει ὙΔΨΎΥΎΣΧΧΗ ΔΎΩ εἼβὲ ΟὟ τε ΤΟρΤΡ 

ἀκνοι  ΦΕΆΠΙΖΕ ἘΠ ΟΥ ΤΕ χε ὑπδοσώπο πδο ΕβΟᾺ: ποδὶ Ἄπᾶρο πὲ πᾶ ΠΟΥ ΤΕ. 

δ ὙΔΨΎΧΗ ὥτορτρ ΠΡΗΤ: ετβὲ πᾶὶ πδρ πεκλλεεε πχοειο οὰς πκᾶρ ἀκπιορ- 

ἌδπΗης τ φερακώπιειαα ΕβΟἋᾺ οὰν ΠπΤΉΟΟΥ (09η41. : τι ΠΟΥ πδ ΟὟΒΕε ποΟΎΣ 

ΕἘΠΕΦΡΟΟΥ ππεκκδ δρᾶ ΚΤΗΟ: ΠΕΚΡΟΟΎΓΘ ΤΗΡΟῪ ΔΤ πεκροειλ ΔΎΕΙ ερρᾶι εχ. 

ὅ πχοεῖο πρῶ “ηπεζιῖδι ᾿Ξ ΠΕΦΟΟῪ ΕΓ ΟΎΟΡ ΘΟ ΕΒΟἋ Π ΤΕΎΦΘΗ : ερεὲ ΠΕ ΔΗ Ἃ ΠΡΉΟΟΤ 

ἐπουτε ἥπδώπμρ. τ πδχοος ππάποῦτε ΧῈ ΠτΚ πδρεκ ΟΠ Ὺ εροκ: ετβε ΟὟ 

δκρ πδωβσ ετβεὲ ΟὟ ἄκκάδτ ποωκ᾽ ΔΎω ετβὲ ΟὟ ἕηοοςθε εἰοκαλ᾽ οὰκ πτρει- 

Θλιβε χαοιὶ πόὶ παχδχε,͵ ον πτρευύλώχρ ππᾶκεεο ΔΎΠΕΛΠΟΥδΔΤ πόὶ ΠΕ  Θ Ἅ1βε 

ἀκαοὶ : οὰς πΤρΡΕΎΧΟΟΟ τδὶ ΨΗΠΕ ΧῈ Εἴἰ τῶν πεκπου τες, ᾿ἋεΕετβε ΟἹ ὙΔΨΎΧΗ 

τελύυπει δΎω ετβεὲ ΟὟ τε ΤΟΡΤΡ ᾿λλλοι᾽ ΦΕΆΠΙΖΕ Ἐπ τε χὲ ἐηδογώπο πδα] 

ΕβΟἋᾺ: πογδι ἄπᾶρὸ πὲ πᾶ ΠΟΥ ΤΕ. 

ΧΗ, ὁ πεψδακος πΑδΎειΑ. Κρίπε ἄκθοι πΗΟΎΤΕ ΠΡ πᾶρδπ Εεβ6Ὰ οπ οΥρε- 

θηποο εὐἰδιϑας : (δ᾽ ΤΟΎΧΟΙ ΕβΟἋᾺ οτ οὐρῶμε πδιπδόπο ΔΎΩ πΚρΟΟ. ΧΕ ΠτΤΟΚ πὲ 

ΠΙΟΥΤΕ πᾶ Ύδρο: ΕἼΒΕε ΟὟ δκκᾶδιῖτ ποῶκ᾽ ΔΎΩ ετβε ΟὟ ζάλοοςθε εἰοκαλ οὰλ ΠΎΤΡΕ 

πδδε Θιβε ποῖ ο. πτρευλωχρ ππᾶκεεο ΔΎΜΕΟΠΟΥΟΤ πόὶ πδχδχε. ὅδ τπ- 

ΠΟΘῪ ἈΞΠΕΚΟΎΟΕΙΙ “1 τέκαῖε: ΠἩΤΟΟΎ ΠΕ ΤΔΎΧΙΛΟΕΙΤ ΦΗῪΤ ΔΎΕΜΥ εὐχὰλ ΠΕΚΤΟΟΥ 

ετουᾶδβ δώ επεκαδτυώπε. ὁ ηδβωκ ἐροὺπ πηδορᾶθ πεκθΎοιΔ οΤΉριον πποὺ- 

τε πηδορὰχ πποῦτε ετεγῴρᾶπε πτδαπτιθηρεῶηαι : {ηπδογώπρ πᾶκ ΕβοἋᾺ πᾶ- 

ΠΟΤΕ Φὴῖ οὙκιθᾶρᾶ. ὅ ετβε οὐ τελΎύπει Ὑδψυη ΔΎΩ ετβὲ ΟὟ τε τΤΟρτΡ 

Ἄλοι ΘΕᾺΠπιζε ἐποτε χε Τηδογώηπρ δα ΕβΟἋ : πογχδι ἄπᾶρο πὲ πᾶπουτε. 

ΧΙ,ΠΙ,. ἐπωκ εβοκ. ππώθηρε πκορε. πεψδίλαλοος τ Τραπρητ. ὁ πηούτε 

ἀπο τας οπ πελδδε ΠΈΠΕΙΟΤΕ δΎτδαλο ἐπρῶβ πτᾶκᾶδο οἷ ΠΕΎΦΟΟΥ οῖ πε- 

ϑοου πώορπ. ὅδ τεκδίχ ες}᾿ῶτε Εβ0Ἃ πρεπρεοποο δΔΙΚΤΟδΟΥ : Δκθάλκο πρΡΕ ἌΔΟΟ 

ΔΚΙΟΧΟΥ Εβ0Ὰ, Ὅ πτδυκληροπολει τᾶρ δι Ἄπκᾶρ ΦῊ ΤΕΎΟΘΗΟΕ ΔΎΩ ψκπευσβοι 

δι. πετδο ΤΟΎΧΟΟΥ δλλδ τεκουηδαι Δ6 ἈΠ πεκόβοι ΔΎΩ ΠΟΎΟΕΙΜ ἌἌΠΕΚΡῸ ΧῈ 

πριν, Ὑ2514. 

ἘΠΑΟΜΕΝΤΑ Οσρτο-ϑληιοίσλ, οὶ, Π, 18 
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ΧΙ. ΔΆ. ἐπχὼκ εβολ. ετβε νετπνἄᾶωιβε. πνΗρε 

ΠΚΟΡΕ ΕὙΧΑΝ ΤΡΆΆΝΘΗΤ. τῶλε ρὰ ΠΆΕΡΙΤ. 

Ἴ πεκθρονοο ΠΝΟΥΤΕ 900Π ὐὰ ἔπερ, πενερ ΟὙδέρωβ κ“᾿- 

ΠΟΟΟΥΤΝ πὲ πόέρβ ΜΤεΚΆΝ Τερο . - . ὑὸς - 

Ρ5. ΧΙΙ͂Ν, ἴα! ἐχ ἤαραν. --- ἢ ἰάσπι εἴ 7 μΚὶ, Ρ. ὃ7, ποοουτπ. 

Δκουδίυου.  Ππτοκ πὲ πᾶρρο ἄυὼ πᾶπουτε πετρὺν ππεουχδᾶι πιᾶκωβ. ὅϑδρδι 

πΡΗΤΚ τππδκώωπο ππεθχᾶχε δὼ ρα πεκρᾶπ τππδοώς ππεττώουπ εχπ. 

1 ππεικὼ τὰρ πρῦτηὶ ἀπ ετᾶπιτε δυὼ πτδοησιε δὲ τετπδτουχοι: ἧ ἀκτου- 

χοὸς τᾶρ ΕβθοᾺ οριτῆ πετϑλιβε κὸν δυω ἄκίωιπε ππετάλοοτε ἀκάκο, ὅ ϑρδι 

δι πεηποτε Ὑπδκι ὝΔΕΙΟ ἈΧΠΈΡΟΟΥ ΤΉΗΡῸ δυω τηηδεξονολοτει ἀἀπεκρᾶμ (ὑδ. 
10 επερ. δλιδψδαινδα. ΤΕΠΟῪ ΔΕ δκοᾶρωμπ εβοὸᾺ δκίζωιπε πε ΔΎω ΠΥΠΗΥ ἂπ 

ΕβοἋ οὶ πεηδόαα. ["Ἱ 

Σ ΔκΚΎδΔΗ ΠΘῈ ΠΠΙΕΘΟΟΥ ΕἰὐΔΎΟΥΟΛΟΥ ΔΎΩ ΔΙκΧΟΟρΡΕΗ ΕΒΟᾺ ΟΝ πρεθποο. 

ΔΚΚΤΟΙ ΕἘπΠᾶΡΟΥ πᾶρὰ πεῆχᾶχε: ἃ ΠΕΤΆΛΟΟΤΕ Ἅκλο ΤΌρΡΠΗ 

ΔΎ. 

δ χκί Ἀπεκλᾶοο δχη ΔΟΟῪ ΔΎΩ ΜῈ ἌΧΗ ΑΗ ΘΕ οι πε λου δι. ἰἷ δκκὼ κι- 

ἌΣ πηποόίεδ ππετριτοσὼπ πκώλλ ΔΎ ποῶβε ππετ ἀκπεπκῶτε. 15. χκκῳ 

ἄκόκοῦ ΕὙπδ ρα βολὴ ππρεέθποο δυῳ πκιλὶ πᾶπε πὶ πλδοο. ἰἧ χε πᾶῶιϊπε ἀγπᾶλετο 

ΕβΟἋ πεπεροου τηρῇ δὼ πῶϊπε ἅκπᾶρο δορωβο εβοᾺ εχῶϊς. ὑἶ ΕΒΟᾺ τέπερροου 

Ἀπετποσίεδ. πὶ πετπᾶρλ Δ ἌΕΙ ἌΛΠΕΑΑΤΟ ΕβΟᾺ ἄπχᾶχε απ πετλιώκει. ὑἧ πδι 

ΤΗΡΟῪ δΎΕεΙ εφρᾶὶ εχῶμ ἀπεμρπεκωβ δύω αἰπεμδίπδοιπς (510) τ τεκι ΘΉΚΗ" 

19 δΎῷ ἅτπὲ πεέρητ οᾶρο ἐπᾶρου. ἄκρικε ππεη ϑίθοοΥε ΕβΟἋ οτ τεκρίη τ ἀκοῖ- 

βειοῖ οπαὶ οὐααὰ πακκὰρ δὼ δορόβοῖ πόί ϑδιβεο παου. τ εχε ἁπρπώβτυ 

Ἄπρᾶν ἀππεμποτε εὐὐχὲ ἄππρ περδίχ Εβθ0Ἃ εΕὙὐπου τε πλιὸ ΤῊ ππποΥτε 

δε πετηδώιπε ποᾶ δι᾿ ΤΙ ΎΤΟΟ] τὰρ ΕὙΟΟΟΥΝ ΠΠΕΘΗΠπ ἈΠΡΗΤ. ἢ χε Ετβηητκ οε- 

ΜΟΎΥΟΥΤ ὙΚΆΛῸ ἈἈΠΕΦΟΟῪ ΤΉΡρΟ Δι Ψψ δ λαδ᾽ ΔΎΟΠΗ ΠΘῈ ΠΗΠΙΕΘΟΟῪ εκοποου. ἡ τῶ- 

ΟὟΝ πχοειο ΕἸβὲ ΟὟ ΚΠΚΟΥΚ του πρκᾶλη ποὺκ λβθοὰ. “ἦ ετϑε οὐ ἄκκτε 

πεκρὸ εβολ᾽ δκρπωβῳυ ἩΤΕΡΑΑ ΎΡΗΚΕ ἀπ τεπϑλιψιο τ χε ὰ ΤΗΨΥΧΗ θββειο 
ΟΝ] 
“ἡ ὧᾶ πκὰρ ἃ φησ τῶδεέ Επεοητ. ΤΟΥ βοηθεῖ ερὸκ πχοεις ἀυ ΠΥ ΟΟΥΝ 

ετθε πεκρᾶπ. ᾿ 

ΧΕΙ͂Ν, δ πᾶρητ ὙΔΎΟ Εβ0Ἃ πουώδχε επᾶπουα : ἐπδχὼ ἁπὸκ ππᾶρβητνε 

ἌΠΡΡΟΙ πᾶλδο οὐκ πκρδαλλαὰ τέο Ππρες δέπη ετίορᾶι. ἢ επεοῦο ϑὰὶ πεοοὰ 

πᾶρὰ πῴηρε πήρωμε: ἃ τεχᾶριο πῶὼπ Δ ΒΟᾺ δὶ πεκοπόοτουῦ. ετῦε πᾶι ἃ 

ΠΟΤΕ ΟὙΛΟῪ Ερὸκ ὡᾶ ἔπερ. ἡ ορκ ΠΤΕΚΟΗΩΕ εχῖλ πεκάῖερος πετὲ ΟὙ δῦκι 

ΤΡ Ο(ΟΛΑΙΓῪ ΠΥ ΘΟΟΥΎ πΡρρρο ετθὲ ταλπΎραρλυ Ἄλλου ΦῈ᾽ πεκοὰ πὶ πεκδηδι : ἢ 

Αἴ ὙΔΙΚΔΙΟΟΎΠΗ ΔΎΩ ΤΕΚοΟΎλαὶ πὰ ΚΙΑΛΟΘΕΙ Ὑ ΦΗῪΤΚ 9 ΟὙυπηρε. ἢ πεκοῦτε Ὑῆλὶ 

ΠΕΤΕ ΟὟ δόλε ἡἍλλλοῦ] Θὰ ΠΡῊΤ πηχᾶχε πρρο: ΠἌΆΔΟΟ πΑϑε φᾶρδτκ. --- λκάῖερε 

ὙΔΙΚΔΙΟΟΎΜΗ ἄκάλεοτε πχιπόοπο: εὐβὲ πᾶὶ Δ σᾶροκ πόὶ ΠΟῪ ΤῈ πεκποΟΥ τα ποὺ- 

περ, ἘΤΕΛΗᾺ πᾶρὰ ΜΕΤΘΙΤΟΥΟΚ. ἧ ΟὙΟΔᾺ ΑἸ ΟὟὙΟΤΑΚΎΗ ἀπ ΟὙΚδοιὰ Εθὸκ δὴ 

πΈΚΡΟΙΤΕ ΕβΟἋ ρὲ πε ε Δ ΤΊΤΟΝ ΕἸ ὙΔΕΙΝῪ ΠΥΔΎΕΥ ρα πε ἀκακὸκ πρη του ἧἷ πόδι 

πϑεερε Ππερρωου ρα πεκΎδειο. ἃ Ὑρρὼ Ἀρερᾶτο δὶ οὐπδαὶ ἕζιοὸκ ον οὐϑϑοὺ 
ιι 

ΘΒΟΟΜΙ Ἐπ ΟΥβ βοδῦολε εοὺ πἰλΎει πΔλΎΔΛΠΗ. οὐτὙᾶι Ὑλίθξερε ΠὙΎΕΠΔῪ ΤΠ ΤΕριΚΕ 

Ρ5. ΧΙΩΥ, 7. 

΄ 

“τι μἐἱ ὍΣ 

ΨνΡ 

ἊΨ ΎΨΨ ΑΜ ΟΝ ΝΨΟΒΟΡΨΟΡ, » ΨῊΜΝΝ 

δ ερῆοινν “2 2». - 

σα“ 
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"“ ἵπεοοῪ ΤΉΡΟΙ Ετώϑεερε ἍΠρΡρΡΟ πεοεβωπ᾽ εοδόολε ἩΕΜ ἌΟΟΥ 

ι5 ἘΝΟΎΒ᾽ ΕὙΟ ἡΔ ὙειΎἂνπ. οεγᾶχι πον πάᾶρθενοο ΕΠΡΡΟ ΟῚ πᾶ-ς 

ιὸ ΦΟῪ τλλλοο οενῆδεινε πὰκ ΝΝΕΤ ΘΙ ΤΟΎΩΟ. [σεν ἀ ἢ ΤΟΎ ΟΝ 

' ΟὙΟΎΝΟΟ] σεν ἀ Ν ΤΟΥ ΟΝ ΟὙΤΕΔΗΔΛ ἐπρπὲ Ἀπρρο. επλλὰ δ- 

ΠΟΎΙΟΤΕ ἃ φενπθηρε πε ΝῊ ἄύὼ τενᾶκᾶθιοτ ἃ ἈΛΛΟΟῪ 

5. πᾶριχιον εχλλ πκᾶρ, ΤΉρα. νοερπάλεενε ἈΠΟΎΡΔΝ δὲ σεπεᾶ 

τῖλκ δὲ τενεᾶ ΕἸ Βεὲ πᾶι πλδοο Ν ΔΕΖΟΛΛΟΔΟΤΕΙ ΠΠΟΎ ΤΕ τὰ 

ἐνερ ἀυω ὐἃ επερ, πένερ,. 

ΧΙ. ψκε: ἐπχκ εβοὰλ δρᾶ ὄπῶηρε ἥἴκορε δὰ πΕΘΗΉΠ. 

πεψδίάλλοο ΝἌΔΆ: 

3 ΠΕΝΝΟΥΤΕ πὲ πε Δ ΠΟΥ ΔΎΩ ΤενΝόολι᾽ ΔΎΩ πε βο η- ᾿ 

8 θ00 Πὲ οὴ' πϑλιψιο ΝΥ ΔΎΤδροΝ λᾶ τε. ΕἼΒΕε πᾶι Ν͵ῆ- 

πᾶρροτε ἄπ 91 πτΤΡρε πκᾶρ, ὐἿΤΟΡΤΡ᾽ ΔΎ ΝΉ  Ε ΠΝ ΤΟΟΥ που- 

. δὲ εβολ. ΔΎΟ ΕΒΟἋᾺ δὴ πΡῊΤ πϑᾶλδοοὰ ΔΎ ΔΎ- 

1 αραγ. Μαά5Ρ. εἴ Τὶ, Ρ. 925) τύττεερε -- ΖἩΚὶ 1014. πεοεβώωπ, Οτγ. ἔσεβων, Α.; 

οἵ αῖ. ΒΌΡΟΙ γΘΙΒΠ), ἔσωθεν -- ΠΕΡΓ. 25 οἵ ΘΥΓ. ας τὸ --ὶ Μᾶβρ. πϑηλοοΥ 

- Ταραγ. εἴ Μαβρ. ππουβ, ΟἿ. εν χροσσωτοῖς χρυσοῖς -- ΜΕΠΡΠ. ξεν οδπτδ 

πιεβ πποΎβ -- πεδιγειδιθδιο -- Μᾶ5ρ., Γαραγ. πδιγειτεδυγδιι τ δ πρηπᾶρθεποο -- Μᾶ85ρ.; 

Παραγ. τιρεντίδιρ. .. -- Ι46 ΠῚ ἄσπρρο -- τῷ βασιλεῖ, Μαβρ. οὔ. -- ππετϑυτονῶο -- [.45’.» 

ΒοΡγ, εἴ ὅτ. ἀν ρλησιον αὐτῆς Μαᾶβρ. ππεζοβεερε τηρουν] εχ Μ. ππεοκεώφερι τη- 

ρου -- “ἢ ςοά. 1ηἸτ10 ΟΠ]. σεῖδτ ΤΟΎ οὶ ΟὙΟΎΠΟΙ,, 4186 τοδί! οχ [α5.α7. οἵ Μαβρ.; 

Μ. ὅγζγ. Βεῦγ. εἴ ὅγ. ἀπενεχθήσονται εν ευφροσυνῃ και ἀγαλλιάσει, αχθησονται 

- τ  αραγ. εἴ Μα85ρΡ. ππουειοτε -- Μαβρ. [φπώεε ρε (510) -- πη, Γαραγ. οἵ Μᾶβρ. πε, 
Μ, πδκ -- τεπδκδϑίοτᾶ -- Μα5Ρ., Γασαγ. τεππδκδϑιίοτδ ΡΓῸ χαταστησεις -- ἈΛΑΛΟΟῪ 

Ξ αὐτοὺς, Μα5ρ. οπηϊτι ---- (5 14. οεπδίρπαλεενε, ἀππίεκρδι... .] οχ Μ. -- δι ριῖ8, 

1 αραγ. εβθ0Ἃ οἷς, Μ. οἵ ὅυζ. -- σγ. εν -- αἰτ. τεέπεδ οχ [α5641΄.» ςοά. τεποιδ -- πποΎΤΕ, 

ΡΙῸ 400 Γαραγ. - Μ. ΠοΌΓ. ὅυγ. εἰ τ. μΒαρ. πᾶκ, ἃ]! ςοάά. Μ. Ἰεριηῖ οἴδη) 

Φπουτ, εἴτ, ϑοϊηναγίχο --- ἑ Ῥ6. ΧΙΝ, ὁ πεπαδααπῶτ, τεμδόαλα εἵ πεεβοηθϑοο - Μ., 

5υΓ. - ΟΓΥ, οπῦ, υδίαπθ ἡμῶν -- Δἰίογα πὶ δύω ἐθοβῖ ἴῃ Παραγ. Μ. ὅυγ. οἵ ὅτ. -- [ἴ6Π| 

αἰΐ, πε - Μ., Γαραγ. ποη Ἰθρῖῖ -- οὶ πϑλιψίο - ΘΥΓ. ΠΕΡτί οἵ ὅτ., ἔαραγ. δα πεοὺ- 

ρει ππεθλιψιο, Μ. ὅενς πε ΎΨιο -- Παραγ. ἕὐλδυτε --- ὅ ϑκ πτρε--ΟἼΟΡΤΡ -- ΟΥΓ. 

οἵ Οτ. εν τῷ τάρασσεσθαν, Μ. δ δηθορτερ -- [αραγ. οπι. ἄνω -- χαὶι -- ἴτε 

ῸΣ Γ4Ρ4).; οὐ. τ πτοον πώώπε εβολ ἧ.....,... δ ΔΎ τορτρ, Μοπιρῃ. 

Ποῦγ. ϑ5ϑυζγ. οἵ ὅταες. μετατιθεσθαιν ορὴ ἔν χαρδιαυς βχλασσων. ἡχησαν και ετα- 

ράχθησαν. 

»“πουλλδιδιχε Ἡπτερπώβ πουλδοο τι πΗὶ ᾿Ξ, πΠοΎειτ. ᾿χῈ ἃ πρροὸ επειΘΎΛΑΕΙ 

εἐποῦοᾶ κε ΠΤΊΟΟΙ πὲ ΠΟΎΧΟΕΙΟ, "5. ρεμδου Ὑ πδο] ΤΗρΟῪ πόὶ πῦερε Ἡ ΤΎΡΟΟ 

δι ρεμδλώρου ; σεήδοοπὸ Ἄιπεκρὸ πόι πράλλδο ἀπκᾶρ. 

ΑΔ ὙΕΩ ὑὐν Δ ΥΥ 

δον Ὁ. ΛΔ 950) 

Ρ.Ραϑθ: 

Ρ . 

Ρηπ: 

Ρπα: 



Ἐρ. δηπτ: 

Ξ Ρ. ΡΗᾺ ἕ 

ὼ Ρ. ΡπῈΕ 3 

ἼΡ- Ρπε: 
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5. ΟἸἿΤΟΡΤΡ ΝΟΕΙ ΝΕΟΛΛΟΟΎ δ Ν᾽, ΤΟΟΥ (ΟἹΟΡΤΡ ΟΝ τεκόδόλ. πὰ 
ἈΛΆΛΟΟΝΕ ἈΛΠΙΕΡΡΟΙ πΔΕΎΦΡΑ ΝΕ ΟΝ ὙΠΟΛΙΟ ἈἈΠΕΝΝΟΎ ΤΕ, ἃ πετ- 

ὑ ΧΟΟΕ Τββε περλά πωπε. [ΠΟΤΕ ΟΝ ΤΈΟΛΛΗ ΤΕ ΔΎΩ δπο- 

τ πᾶκιλα ΔΝ] ΠΟΤΕ πᾶ βοηθιὰ ἐρθὸ ἈΠΗΔΎῪ ποτε. ἃ 
ΝΦΈΘΝΟΟ (ΟἿἹΟΡΤΡ ἃ ΝΆΛΝΤΡΡΟ ρικε οἵ π τεολλη ἀΎω ἃ 

ὃ πκᾶρ κιλα. ποὺ ππόολα ναλλλὰ Ν΄ πεπρεῦοπεν ἐρο6] πε πποΥ- 

"ΤῈ πιᾶκῳωβ. λιάψδλλλᾶ. δΔΆΛΗΙΤΝ ΔΝ ΔΎ ἐπε ΒΗΎΕ ἈΠηοΥ- 
ιο ΤῈ ΝεώπηΗρε Ν ΤΔοηΔΑῪ οιχλιὶ πκᾶρ᾽ εὐ| 1 ΝΑΠΟΔΎΛΛΟΟ δ 
ἄρηχο Ἀπκᾶρ᾽ αν ΔΟΎ ΘΟ] ἘΝΟΎΠΙΤΕ ΝΟΟΡβεο ΟὙΦΟΠΔΟΝ 

. ἈΝ ΟὙΘΎΡΩΝ᾽ ΟΝ ΔΡΟΚΡΟΎ ον ΟὙΚώρ τ. ἴορβε ΝΤΕΤ ΝΕΙΛΛΕ 

χε ἄποκ πὲ ΠΟΥ τε νᾶ χιοε ον πρέθποο νᾶχιοε λα πκᾶρ. 

13 πΠΟῸ ΠΝΟΎῪΤΕ πνόολα πλλλλᾶ Ν᾿ πεν ρεο ΘΟ πεν ἐροο] πὲ πποὺ- 

τε πιάκῳβ. 

ΧΕΥ͂Ι. λλε : ἐπχκ εβοᾺ πεψδλλιοο οὰ πῶηρε πκΟρε: 

ἐθ ΝΟΕΘΝΟΟ ΤΗΡΟῪ χᾶκ Ἐἐνετ νοι χ᾽ ΔΟΥΛΑΙ ἈΠΝΟΥῪΤΕ ΟΝ 

8. ΟὙΘΡΟΟῪ Ν᾽ ΤΕΛΗΔ. χε ποὺ χοοε ΔΎ ΟΥΡΟΤΕ πε ᾽ΟΥὙπΟδ, 

. ΝἢῥΡΡΟ πὲ εχὰα πκᾶρ ΤηρῚ. δἄβϑββιο πνδδοο πᾶν ἄγω ἣ- 

ὁ πδειὶ πεολλοου γοίουτγ δὰ ΘΔ Ἄδοοδ, Γαραγ. τ ὅυσ. εἴ ὅσ. πσί πευάλοον, Μ. πἶχε 
ταλΟΥ -- τεκδύαι, ἴτὰ ςοά., [α5. εἴ Μαβ5ρ.-- Μ, ϑὅυγ. θυ. εἵ ὅσ. τες δόλε -- Μαβρ. -- ὅτ. 
οἵ ὅγγ. ἴῃ ἔῃ. μὰ. διδψδλαλδ -- ἢ ἀκαλδὶ ἀλάκοοπε -- [.45:.4)-., Μᾶ5ρ. [πεΐλλοοπε, Μ. εἴ ϑυσ. 

Ξ- τ. τὰ ορμηυνατα -- ἈΠΙΕΡΡρΟ, 5Ογρϑοσαῖ ἀλποερρο, 5684 δηχθηήαντ, Γασαῦ. εἴ Μᾶβρ. 

ἌΛπίερο -- Τ1αραν. Ὁτποΐλιο, Μαβ8ρ. ΕἸπολιο - τὴν πολιν -- ἀπεήπουτε, Μ. ϑυτ. εἵῖ 

ατ. ἀῦϑᾳὰς μων -- Παραγ. δ δι, ἰην 5 Μ. ὅυζυ. εἴ Οὑ. -- ὃ ΄αᾶθ ἴῃ ὑποὶβ ἀδϑαηῖ 
ἴῃ ςοά.; Ιαραπῖυτγ ἴῃ Γαραν. οἴ Μαᾶβρ., 4] ροβίγθπηιβ ἰθσὶζ [δ (515) πποῦ τε, εἴ οὰπὶ 
στ. οὔῃ. δυώ, Μεηρῃ. οὐοὸρ ᾧπου τ ππεοκκ εν πτεολλη τ -- παβοηϑιδᾶ τὸ Μᾶβρ., 

1αραν. πδβοηθειῖ -- ἀπεδῪ πρτοοῦνε -- [4947., Μαβρ. τεπίεοίιτόονε, ὅϑυζ. -- Α. τὸ 

προς πρωι πρωϊι, ὮφΡτ. ἽΡΞ 8 . ΝΡ. γριαπὸ αἰϊϊισιίο, αταθς. τῷ προςωπῳ, 

Μ. ἔπεορο --  Μαβρ. ἀαπττρρο, Γαραν. ἀκαλῖτ τέρο -- ΔΎ 50105 Πὶς σοί. Ἰορὶζ --- ὃ πὸς 

Ξ- ῃςῦγ. εἴ ὅγ., αϑαν. πκοεῖο ππουτε -- Μ. οἵ ὅ0γ., Μᾶβρ. [κη ππούτεὶ 5ὶς. -- ἰὰ. πει- 
[ρεφιοπτ]π, Γα9. πεπρεο πῆ --- ὃ Μᾶβρ. δάλον -- ἄπδν τ-ἰ ιν, οἵ Μ., ὅυγ. - ὅτ. και 

ιἰδετε -- ἄπποῦτε -- Γαραγ. ὅτ. εἴ Α.,) Μᾶβρ. εἴ Μ. Ξ- τ. του χυριοὺ - πτδοδδύ, 

Μ. οἱ ϑὅγχ. - ὅτ. α εθετο --- ᾿"  αϑαν. εἴ Μᾶβϑρ. πολεμοο - Οἔαϑαν. εὐπλουώτυξι, 

Μαβρ. [δαᾳᾷουω ὡβ (510) -- ασαν. οἵ Μᾶβρ. πουπιτε ἄγ -- ἔασαν. ποϑορβθῶ -- οὐ- 
δοπλον 5418 ἴῃ ἔῃ. οπληο5 ςοἠά, ὅ8ῃ., Μ. οἵ ὅυγ. -- γ᾿ και συγκλᾶσει ὁπλον, καὶ 

θυρεους χατακαυσει εν πυρὶ --- ᾿' ᾿ασαγ. οσεραβ, Μαᾶβρ. [ορῶο τ εκλεὶ] ἐχ Μ. -- "" πὸς 
πποΥτε - [1αραν. ϑγι. εἴ Μ. 7 κὶ, σοῖοτὶ οοὐά. Μ. σαπὺ Πρῦν. οἵ ὅσ. κυριὸος ταπζανῃ 

- 1ασαγν. πεπρεο οπῆ --- 5. ΧΕΝῚ,  ᾿ασαν. -- ϑγυ. οἵ ὅτ. ἴθνοῦβο ογταϊπο φᾷ πίωνρε 

κόρα. πεψδίάαλος --- ὅ Παρ αν. ππετησδικ - Μ., ὅυυ. - Οὐν ἀθβαὰς ὑμῶν --- ὃ ἀγὼ 

5015 ἢὶς ςοά. ΠὰΡ. οἵ Μ. ΖῈηΚῚ -- ἡ Γασαν. δαοΐξθειο πΆλοο.... δεύϑεϑποο. 

ΡΞ. ΧΙ, ς -π ΧΕΥΙ, τ-4. 

φ 
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ὅ δέεθῆοο οὰ ΝΕΝΟΎΕΡΗΤΕ. δοοώτπ πᾶν Ν ΕΟΚΛΗρΡΟΝΟλΑΙ δ᾽ 
 πᾶπδι πίᾶκωβ πεν τ Δ λλερετο. λιάψαλ. ἃ ππόοΥτε Βὼκ 
τ ερρᾶι ὃοὴ΄' ΟὙλοΥλᾶι πὸὸ ον. ΟὙΦΡΟΟΎ πολ ἍΠπισ. ΨδΆΛΕΙ 
8. ἘΠΕΈΝ ΝΟΥΤΕ ΨδΆλει: ΨΔΆΖΔΕΙ ἐπεῆῖρρο Ψδλλει. χε ΠΡΡΟ 4᾿- 

πκᾶρ, ΤΉΡρΟΪ πὲ ΠεΝοΟΎ τε: ΨΔΑΆΔΕΙ ΕἘροοῦ] ΟΝ ΟὙΛΑΝ ΤΡΆΆΝΘΗΤ. 

9 ἃ ΠΧΟΕΙΟ ΡῥΡρο ΕΧἧΝ ΝφεθΝΟΟ 'ΤΗΡΟΎ ἃ ΠΝΟΥΤΕ Ῥ)ῬΔΟΟΟ ΟῚ 
ι᾽ο πεάίθρονποο ετουδᾶὰβ᾽ πᾶρχν ππλδοο ΔΎΟΘΟΥΡ, ΕΡΟΎΝ 
ἈΝ ποτε πάβρᾶρδλ, χε ἃ πνχώωρε Ἀπκᾶρ, ΝΤΕ ΠΟῪ ΤΕ 

ΧΊΟΕ ελλᾶ ΤΕ]. 
χε. κζ. [τῶλε. πεψδλλλοο ππηρε ΝΚΟρεΕ. ΠΟΟΥΟΝ ΔῪ 

πηοάββᾶπον) πη ΔΎ ΠΟΥΝ τε Πεπροκιλλε πον. 
3 ΟὙΝΟδ᾽ πὲ πχοεῖο ΔΎ οολλδλλᾶ δ Ὁ εὐλὰ ΤΕ ΟΝ ὙΠΟΔΙΟ 
3. ἈΠΕΝ ΝΟΥ ΤΕ, ΔΎΩ διὰ πε ΤΟΟῪ ετοΎᾶλ β᾽ ΕὐΟΎΕΟΤΩΝ ὃλΑ 
πΠ͵͵ΤΕΔΗΔ εἐπκᾶρ ΤΉΡΟ ΝΎΓΟΟΥ ΠΟΙῸΝ ΕἸ ΧΟΟΕ ΕἼ ΛΆΠΕΛΑΘΙ Τ᾽ 

ι Τπολίο Ἀπηοῦ Ἶρρο. πποΎτε πδουῶνϑ ΕβΟᾺ οὴ᾽ πεολλὰ 
ὅ ΕἼΤ ΔΕΙΗΎ εὐ δ ν ΓΤΟΟΤΟ. ΧΕ ΕἸΟΦΗΗΤΕ ἃ ΝΕΟΕΡΩΟΎ ΟΟΟΎΡ, 
δ. ΕΦΟΎΝ ΔἀΎει εὐλλὰ ΠΟΤ᾽ ΝΎΟΟΥ ΔΎΝΔΎΥ ΝτειΙρε ΔΎερωπη- 
τ Ρε’ ΔΎΩ ΤΟΡΤΡ ΔΎΚΙΑ ΔΎΟΤΩΤΥΤ ΤΑΦΟΟῪ ἈλλΑΔΎ πθὲ πῆ- 

8 πᾶδκε ΝΤετ μἄλείοε. δὲ ΟὟ ΤΗΎ πόοπο αν ΔΟΎΟΟΘΟ ΝΝΕΧΗῪ 
9 ἥθᾶροισ. κἄτᾶ θὲ ΠΤ πο λΑ᾽ τί ΟΝ ΤῈ θὲ ῬΎΔΙΝ Ν ΔΎ" 
ΘΙ τ πολιο ἌΠΧΟΕΙΟ π ΠσΟλλ᾽ ΟΝ ὙΠΟΔΙΟ ΞΜΠΕΝ ΝΟΥ ΤΕ, ἃ πηούυ- 

1. ΤῈ ΟἌΝΟΝ ΤΕ κλλλ00 ὡἃ εἐπερ, λιάψδδλᾶ. πΕΝΆΛΕΕΎΕ Ἐροκ 
᾿- ΠΠΟΎΤΕ' χε πεκπὰ ΜΉ ΔΛΗΤΕ πεκλᾶοο. κἂἃὰ Τὰ πεκρὰν πϑοῦυ- 

᾿ Μ, οἵ ὅγ7γ. -- Α. οὔπῃ. λιδψδᾶλδ -- ὃ πε πεμπουτε, ΘΥΣ. Ξ αἵ. οθεος; Μ-. πδο 
π- ἔἐροῦ! αροϑβῖ ἃ Μ, ὅϑγυ. εἵ αν. --- " πχοειο -- Μ., ὅυγ. -- ὅτ. ο θεος -- τηροῦ - Μ. εἴ Α.; 
ΘΓ. -- ΟΥ. οπ,. --- 5 πππκδρ -- ΟΓ. τῆς γῆς; Κ501. -- Μ. διχενς πκᾶϑι --- 5. ΧΙΝΤΙ 
Θάϊτα5 ὁδὲ ἃ Α. (φογρί, 8041} Απριβιϊηθηβὶ, ἴῃ Ορθγα: [6 πιϊγασι ς 5. (ΟΙμΙΠὶ, 
Κογῖαθ 1793, Ρ. 330, 001 σοηβαϊα δὰ 46 ΥἹΓ ἀοςίιι5 ΓΑΙΙΟΟΙΠαΤΌΙ οἴγοα νοῦ πηδν 
πουπδ τε πεπροκιάλειοι --- ὅ ΔΎ ρας, Μ. ρίκεις, συγ. -- ΟὟ. εν, Υ. οὔλ. ---- ὅ ραν πτε- 
ΔΗΔΣ. . ᾿ς ΤΗΡΌ -- ὅυγ, οἱ αγ. ευριζων αγαλλιαματι πάσης τῆς γῆς; Μ. εαεογώςυο 

 πδοὺ- ὅδε ΟὙΘΕΔΗᾺ χε πκᾶρι τηρι - Α. πᾶσα τῇ γη -- Γαραγ. ἴτε πεαλριτ --- 

ὥπῷ εβοῖὶ, Μ. σεπδοογώπει -- ΟΥΓ, οἵ ὅτ, γινωσχεται -- ΡΤ πεέολαδι ΕἸ ΤΔΕΙΗΎ ΡΓΙῸ εν 

ταις βαρεσιν αυτής --- " [αραγ. πεορρώον - Μ., ΟΥ̓́Τ, βίπ6. αὐτῆς Ἂν... τῆς Ὑη 5 
14, οἄ. ΤοπΊ., 564 1η ΠΟΙ 5 ̓ΡτοΡανῖῖ --  εὐρλλδὶ ΠΟΥ τ - ἐπὶ τὸ αὐτο, Μ. οὔ. ποτῶν 

---" Μ, ποώον λε - Γαραγ. δερωπηρε --- ἴ 14. δ πθὲ πηδᾶκε, Μ. οἵ δ; ΞΟ ΐ: 

ὠδῖνες ὡς -- ὅ δῖ οὐ την πσύπο οἰ πδουος Ξ Α. συντριψει, Μ.- ὅτ. εν πνευματι βιαιῳ 

συντρίψεις ---- " τδλῖ οἵ τε 9ε -- οὕτως χαι; Μ. - Α. οἴ . ἀρϑηιθ και -- πτδηδυ 
- 1αραγ., Τ ΚΙ, Ῥ. 234, διινιδν -- Μ, οἵ Α. οὔ. λιδψδίαλδ --- [0 πεμαλθενυε,, ον ΧΕ 
πεκιίδ, Μ, φπον τ δηῶεπ πεκηδι ἔροι -- 51, οἵ ὅτ. ὑπελάβομεν, ο θεος, το ελέος σου. 

ΡῈ ΧΟ, τ... ΧΙΙ͂Π; τοῖτ, 

ἀπ Ρλ ὙΟν 
Ῥ. ΚᾺ: 



Ῥ. ΚΕ: 

δ ἄν ὦν ἐν 

ἕὶ ῬΕ: 
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ΤΕ ΤΔΙΟΝ ΤῈ Θὲ ἈΧΠΕΚΚΕΟΛΛΟῪ ἔχν ἄρηχο, Ἀπκᾶρ᾽ Ἔρε τεκ- 
9 ΟὙΝ ΔΑ ἀλὲρ ΠΝ ΔΙΚΔΙΪΟΟΎΝΗ. "ἀἂρεαεγφρᾶπε ΝΟῚ ΠΤΟΟΥ ἣπ- 
ον ΔΎΩ ΔΑΔΡΟΥΤΕΔΗΔΛ πόι πεερε που λαϊδ' ετθε πεκ- 

 δὰπ πχοεῖο. κῶωτε εὐἵὼν πε τΤ πρδλό΄ ἐροο᾿ ᾶχε Φ᾽᾽ Νεο- 
ι᾿ι ΟὙΟΟΛΑΤΕ" κα ΠΝΕΥΝΦΗΤῪΤ ΕΤεούολι ἀΎω ππτετππω π- 
ι΄ ΝΕΤ Ὑ ΔΕΙΗΎ Π Ή ἀο᾽ χεκᾶο ΕἸΤΕΤ Νὰ ΧΟΟῪ ἐκεγενεᾶ. χε πᾶϊ πε 
ΠΝΟΥΤΕ ΠΕΝΝΟΥΤΕ ὡυἃ εἐπερ᾽ ἄγω ὐἃ επεὲρ πενερ᾽ ΠΉΤΟΟΩ 
ΠΕῪ ΝΔΆΛΟΟΝΕ ,ΛΑΛῸΝ οδ πίενερ. 

ΧΗΥ͂ΤΙ. ΧΗ. ἐπχκ εβθοᾺ. ππηρε πκορε. πεψδλλλοο. 

90 ἀνᾶβωκ ἐροΎν ὡᾶ πχώλα ΠΝΕΘΕΙΟΤΕ πον ΗΝ ΔῪ ἂν ἐπου- 
ΠΟΥ͂Ν πᾶ ἔπερ. πρώλλε εαὶ Οὴ᾽ ΟὟ ἄδειο Ἀλπεέειλλε ρου" ἀΥ- 
ὙΝΤΩΝΟ ΝἸΤΒΝΟΟΥΕ Νὰ ΤΕΙΛΛΕ ΔΟΕΙΝΕ ἈΚΛΛΟΟΎ. 

41 - ΄“" 5 , ᾿ -- - 

τὶ οὐ τε θὲ-- [αϑα7΄., 1 πὶ, ᾿θ14., τῶι θὲ οἵ τε 9εὲ -- ἀχπεκκεολλου Ἀπ ΔΡΗΧΟΙ 

Ξ [αραγ., 1 ικὶ, ἰθϊά., εκεοαλον εκ ΔΎΡΗΚΧΕΙ -- ἔχη -- ἐπὶ, ΜΕΠΊΡΗ. τοχεπ -- ἀαπκδὰφ, 

Οδογρὶ πηθηάοϑβο κκκδο, --- ᾿ἢ δΎω -- Α, οἵ ὅγγ., Μ. -- ὅγ. οἱι. -- δ 1ασαν. πεοοΎοαν τε 

- ᾿᾿ ροβῖ πτετππώῳ Μ. δ44. ἔρρες ϑηποὺ -- ππετ τδειην, αἵ ΒΌΡΓα Υ-. 4) ΡΙῸ τὰς 

βαρεις -- ἐετετηδχοου -- Μ. ππτετεπφιρι ἐρωοΥ, νον διηγήσησθε --Ἕ [5 ππουτε 

Ξ-  συ]ρ. εἴ Ποργ., Μ. ὅϑυγ. εἴ σὺ. οὔ. -- ὧδ πίεπερ -- Οσ., ὅυΓγ. -- Μθριῶρῃ. ὧδ ἔπερ 

- Ρ5. ΧΙΝΤΙ,"" φαᾶς ἴῃ ποθ οχ ἤαραγ. -- ἰ4. ὧδ επερ --- “ἰ ρου --  Μ., Ναϊρ. ποτ. 

ϑυτγ. οἵ τ. ποὴ ἃρποβουηΐ -- [α547. εὐ τΒ ποῦνε -- ηῖο δεειπτε σοῖϊοτὶ -- τ. χαι. 

ΧΕΙ,  οὐτὰλ επᾶιὶ πρεθῆοο ΤΗΡΟῪ : ΧΙΟΑΛΗ ΠΕΤΟΎΗΡ ΤΗΡΟῪ ΟΙ ΤΟΙΚΟΎΛΛΕΜΗ. 

ὁ μεχπο ἀπκὰᾶρ δὼ πηρε ππρώλλε πράλλαδὸ ϑιουοοπ ἈΠ ΠΡΗΚΕ. ἢ τᾶτᾶπρο 

πδχ πουοοφιὰ δὼ ταλελετὰ ἈἈΠΑΘΗῪ ΠΟΥΑΑΠΎΡΆΠΦΗΤ. ᾿ πδρικε ππδλλλδ χε 

εὙὐπδράβολη ὑπδουῶνπ Ἀαπλπροβληλιδ οὴ ΟὙΨΔᾺ ΤΗριοα. “ εἰπᾶρϑοτε χὲ Οὐ ὁπ 

ΟὙΘΟΟῪ Ἀλποπηροπ᾽ τἄποαλιᾶ ἀπδθο πᾶκιτε εροι. ἃ 
8 

πετᾶτε ετευδῦλε ετ- 

«ΟΟὟΘΟῪ ἈΚΑΛΟΟῪ Εχλλ πᾶτυδι τ ΤΕΎΛΑΠ Ὑράκλλδο. ποεπδοῦτε ἀπ που ἀκτὰν 

οὐρῶμε πδοῶτε: μι τ δ ἀππουτε ππτεο β θεὼ ὅδ τλοον ἀχκποίῦτε π τε- 

Ψύυχη. δα ρῖοε ὧδ ἐπερ ἷ 

ἩΔῪ Επσοοφοο ΕὙΛΛΟῪ : ΠΑΘΗῪ ἈΠ πᾶτοβθὼ πᾶτᾶκο οιουγοοπ: οεπᾶκῳ Π ΤΕΥ Ὺ- 
ι 

ἀηδών ΔΒΟᾺ χε πηδηδῪ δ ἐπτᾶκο. ὁ εοδλη- 

ΡάλλαδῸ ΘΕ ΚΟΟΎΕ᾽ ΔΎΩ ΠΕΥΎΔΦΟΟ ΜῈ ΠΕΎΗΙ τὰ επερ πεγααδ πιῦπε χαπ οὐ- 

κῶμ ὧδἃ οὙχώλα : ΔΎΕπεικδιλει ππευρᾶμπ εορᾶι εἰ πενκὰρ. 5 ργρῶλκε εὰ δὲ 
ιλ ΟὙΎΔΕΙΟ ἈΚΠΕΓΕΙΆΛΕ ΕΡΟΩ] : ΔΎΠΟΧΟ ἀπ ΠΤ ῊΉΒΠΟΟΥΎΕ πᾶ τειλλε Δα ειπε ἀξιοῦν. τὰι 

τε τευύριη εὸρΡ χρὸπ πδῪ: Ἀπποὰ πδὶ σεπδολλου ΦῊ ρον. λιάψδλαα. ὁ δο- 

ΚΑΔῪ ΘΕ ΠΡΕΠΕΟΘΟΟῪ ΟΡ ΔΆΛΙΓΤΕ: ΠΑΛΟῪ ΠΕΎΛΛΟΟΕ ἀλακοον ΔΎ οεπδ ρχοειο ἘΡΟΟῪ 

πόὶ πετοΟΎ τμ ἈΠΗΙΔῪ ΠΦΎΟΟΥΕ. ΤΕΎΥβοηθιὰ πδῦοκΚ οὶ ΔΆ ΤΕ ΔΎΘΟΤΟΥ ΕΒΟᾺ 

ἰδ πλΗμ πποΥτε πδοῦγτε ΠΎΔΨΥΣΟΗ ΕΒΟᾺ οὐ Ὑδΐκ πδαιῖττε εἰὶ- 
11 

ὃν ΠΕΎΕΟΟΥ. 

ΔΗ Χτ. ΔΙΔΨΔΆΑΛΔ, ἌΠΡΡΡοτε ἐρδλη οὐρλκε ρράλλο ΔΎ ἐρλη πε εν 

δδι πὶ πὰ πεῖ. ἰὗἶ χε ρα πΎρε ΟΥ ΠΕ Δ ΧΓΤΟΥ ΤΉΡΟΥ π᾿ ΟΥ̓ΧΕ τἰπϑοεοον 

πδϑὼκ δῖ ἘΠΕΟΗ Ἢ πλκαλδο ἀπ πὰ πεῦηι. ἰὗ χε τε ΨΎΗ πὰ κιολκον οὲϊ πειιυπὸ: 

ΠΗΔοΥ ἢ ΗΔκΚ ΕΟ εκυλΡ ΠΠΕΎ ΠΑ ΤΟΥ πΔῸ]. 

Ρς. ΧΙΝΙ, 12 - ΧΙ, 2ο-2ις 



σε ΡΠ ΤῊ ΣΟΥ 
Γι ΨΥ ᾧ ᾿ ΄ ΤΣ » 

-. 
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Βι  χτιχ. 319. πεψδίλλλοο πδοᾶφ. 

Ι ΠΝΟΎΤΕ ΠΠΝΟΥΤΕ πχοεῖο Δ δχε ΔΎ ΔΟΛΛΟΥ ΤΕ ἐπκᾶϑ᾽ 

» εβολον πλᾶπδ πρὴ ὐὰ πελάου τπ, Ἔρε πᾶπδι ν.- 

πεοιοὰ οοπ ἐβολον οἵων. ΠΝΟῪΤΕ ΝΗῪ δὴ ΟὙΟΎΝ, ΕβΟἋ 

ΠΕΝΝΟΥΤΕ πεοινᾶκδρως ἂν. ΟὟΝ ΟὙΚΩΘῚ πδλλοΟΎρ, ΣἌΠΕΟΛΑΤΟ 

ι Ἐβ0λ᾽ ΔΎ ΟὙΝοδ πρὰ ΤΗΎ πεοκῶτε. ΟΝ ΔΑΛΟΥΤΕ ΕἼ ΠΕ 

ερρᾶι ἀυῶ πκὰρ, εβολραν πχιοε ελιᾶκρινε Ἀἀπεούίλᾶοο. οωυ- 

ΟὟ, πᾶτ! ἐροΎν πεοπετουδδβ᾽ πε τολλινε Π πΤΕΟΔΙΔΘΎΚΗ ΕΧΝ 

ὁ φΦενθυοιδ. Ἀπηνε πᾶάχω δ τε ΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ δΎω Θὲ ΘΔῊ 

ἩΝΕΡΟΟΥῪ ΠΝΟῪΤΕ ΝδλλΕΟὟ ΘΙΕρΟΎΟδληλ ἈΝ ΟὙΡΗΒΟΙ χε 

ΠΝΟΥΤΕ ΟὙΚρΡΙΤΗΟ πε. λιάψδλλλδᾶι. 

ὧν 

ψι 

, . . 

ῬῬ, ΧΙΙ͂Χ,' πεομαάπρωπτ -- Μ. εἴ ϑυγ. οχ Ἰΐπρααδο ἰμάοϊς, Οἵ. δυσμων --- 5 ἐρετ-οοπ 

ἀεεβϑῖ ἴπ τγαος. ὅγυζ. εἴ Μ. --- ὅ Γαραγ. εἴ 1 κῖ, Ρ. 566, δὲ ουώπϑ εβοᾺἋᾺ - εμφᾶνως 

- Γαραγ. παπδκδρῶς δὴ, ὅυ7γσ. - στ. χαι οὐ παρασιωπήσεται; Μ, Παρεῖ ζορτ]δη) 

απο πειποΎτε, 418Π}0 δ. Π;ναγί76 φοϑβῖ 1Π1π4 {γαη βία! -- οὐποσ Μ. εἴ ὅγυζ. -- ὅσ. δάν. 

σφοδρα - ἥπεείκωτε -- 501. εἴ ὅσ. χυχλῳ αὐτου, Μ. εοεκωτ ἔρος --- ᾿ εβολρας 

πχιοε ἀροβῖ ἃ Μ. μεῦγ. Ὗυ]σ. ὅ.ζγ. εἰ ὅτ. -- ὅ Γαραγ. πτπτεο λιδ θήκη --- ὃ Μ. -- ὅγγ. 
εἴ τ. ᾿πῖῦο Παρ. καὶ -- ΄σδα 10 ὉΠςΙ5 ἐχ ]αραΓ. -- ψοῖρα δΎω οἱ θδὴ 546 “πὶ 

οὙηβο ἀρϑιηΐ ἃ Μ. περγ. αυϊρ. ὅυζγ. εἵ ὅσ. --  Μ. οὔτπὰ Α. οὔ. διδψδαιδ. 

ΧΙΙ͂Χ, Τ᾿ οώπὰρ πδλδος τάδε πλαδκ ΠΙΟΡΔΗᾺΔ ὙΔΡΆΤΡΕ πδΚκ: ΔΜΠῸΚ πὲ 

ΤΟΎ ΤΕ πεκποῦτε. ἣἡ Πηπειμδπιοκ δὲ εἀπὶ ΠΕΚΘΎΟΙΔ : ΠΕΚΟ ΔΙΆ ἀπδᾶλτο ΕβΟἋ 

πογοειτ πα, ἥ“ πηδχι Δ 0ε ΕβΟἋ φορὰν πεκηὶ ΟὙΔΕ δῖε Εεβ0Ἃ οὶ πεκορε. 10. χε 

ΜΟΎ ΤΗΡΟΎ ΠῈ ΠΕΘΉΡΙΟΙΝ ἈΞΠΕΤΡΎΛΟΟ ΠΉΒΠΟΟΥΕ ΕἸῸΝ ΠΎΡΉΡΟΟΥ ἈΠ περοου. ᾿᾿ ἴοο- 

ΟΥ̓ πειοδι δ δ τε ΤΗΡΟΎῪ πτπὲ δ ποᾶ ππτοώςθε πλκααδι, ᾿" εἰδκο πηδκοοο 

πδκ: τῶι τᾶρ ΤῈ ΤΟΙΚΟΎΕΠΗ ἈΠ’ πεοχὺκ Εβ0οᾺ. ἿἢΑΔῊ Εἰ ΔΟΎΕΑΙ ΔΟ φκΆ.8.0Ε 

Ἡ εἰπδοε σποο πόίε' τ πηδρρὰὶ ποτε ΠποΟΎΘΎοΙδ πολλοῦ: πὶ ππεκ- 

ωληλ πιππετοοσε, ἿὉ ἡτεπεικδίλει ἅκ.λ01 οὰκ περοονῪ ππτεκθλιψιο δώ τηδτου- 

οκ ἀντ εοου πδι. λιάψδλαδ, ᾿“ πεχε πποΎτε Ἀἐπρεζίρποβε χε ετβὲ ΟὟ τοκ 

κωδε οὲ πδλικδιώμδ. ΔΎ ἄκχι πτδλιΔ ΘΉΚΗ οἱτπ ρῶκ [πτοὸκ ΔΕ ἄκαλε- 

στε τἄσβω δυω δκπουχε πήδδχε οὶ ΠΑΡΟῪ Ἅλιοκ. ᾿ὗ εκωδι ΔΎ ΕὙΡΕΓ ΧΙΟΎΕ 

ΠΕΚΠΗΤ πίάλαλδο! ΔΎΩ πτκῶ ΠΤΕΚΤΟ ΜΠ ΠΠΟΕΙΚ, "ἃ τεκτᾶπρο τᾶ.ϑε κἄκιδ. ΔΎΩ 

δ. πεκλδο σλονλα οὶ οὐχιπδόπο ὁ πνρβοοο εἐκκδ τδλδίλει ποᾶ πεκοὸρ ΔΎΩ 

ἥνκᾶ οκάιἌ δον ποᾶ πῆρε πτεκϑδᾶνυ. “ΔΚΡ πδιὶ δικᾶ. ρῶϊ; δικάλεεσε εὐδπο- 

“12. σὲ εἰπδιίώπε ππτεκρε. ΓηδΎπιοκ τᾶ δ ΘΟΟῪ Ερδι ΤΟΎ ἈἌΠΕΚΆΛΤΟ ΕβΟᾺ. “ΕΙΆΛΕ 

δε εἶδι πεὲτρ πωβ) ψπποῦτε ηποτε πο τώρπ πορταλοσώπε πσί πετουρῦα. ὁ οὐ- 

ΘΎΟΙδ, ΠΟΛΟΎ ΤΕΤΗΔΤ ΕΟΟῪ π|Δι΄ ΔΎΩ εἐρε ΤΕΡΊἪ ἀνααδῪ Ετουδδβ εὐηδτοδθβος εροο 

ΠΟΎδΔΙ ΠΗΟΎΤΕ, 

Ρς, ΧΙΙΧ, 1-6, 
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ΝΜ πι ἐπχὼκ εβοᾺ. πεψᾶλδλοο ΠἌΔΎΥΕΙΆ. 

9 ᾿“κνδσεωσώς ΟἽ ΟΝ ΟὙΦΎΟΟΟΠΟΟ ΕβΟᾺ οὶ πεονοῦ ψπι9ὲ 
ΤΑΤΒΒΟο᾽ ΚΝ ΧΟΚΑΛΕῪ ΕβΟᾺ ΠΡΗΤῸ Γνηδουβδ προΎε εὐ- 

ιὯο ΙΝ. ἰκνδ τρᾶοωτις ΕὙΤΕΔΗΔ ἈΚ ΟὙΟΎΝΟΟΩ : σεν ἃ ΤΕΔΗἋ 
ι ΠΟΙ ΠΚΕεΕΟ ΝΝΕΤ ΘΒ ΒΙΗΥ. Κτε πεκρὸ ποᾶ ΒΟᾺ πνᾶνοβε' ΔΎ 
9. πδᾶπολλιᾶ 'ἕΤΗΡΟΥ ΠΟ ἿΤΟΎ Εβ0λ}. ΟὟΦΗΤ εὐογᾶδβ οὐν Το] 
ΠΦΗΤ ΠΝΟΎ ΤΕ" ΟὙπὰ ἘΠἸΟΟΎ ΤΩΝ λλᾶρεορβρρε πδοᾶ ΝΘΟΎΝ. 

Ρ5.1,," Παϑ8αν. δι οσϑυοοώποο Εεβ0Ἃ ρᾷκ πεοιοςὶ ἄχπϑε, Μ. ἄσπεκιῦε πρυοώπομν, 

ὅυγ. Ξ στ. υσσωπῷῳ -- δηΐο τάῖτββο Ν]σ. ΠοΡτ. οἵ ὅντ. τ ὅσ. καὶ -- ΕεβοἋ πρητο ἀδοβῖ 
ἃ Νυϊσ. ΠοΡγ. ὅυγ. Μ. εἵ συ. -- δπΐο Ὁηδουβδ 5814. σὰπιὶ Μ. οπι. χαὶ -- γν. 10-11 

οΧχ Γαϑαν. -- αὐτου ΕβοἋ ρῖὸ εἐξαλειψον, Μ. εκεοολ χοῦ --- ἢ Γασαγ. σον τε -- 5ΥΓ. εἴ 
ατ. κτισον, Μ. εκξοοντο -- [αραν. δ οὐππᾶ τ συγ. οἵ αγ., Μ. οπι. χαὶ -- παπδοδη- 

δον, Μ. -- ὅυγ. γα. εὐ ΟΥ. τῇ Ρ]. --- ς Ῥβα]πη15 {41 οἵ {,1ΠΠ] ΠΙΠῚ] ἴῃ πχοιηθγαῃὶβ Πποϑίγβ. 

Ι,, δὰ πτρε πᾶϑδη πεπροφητηο εἰ πᾶ πτερεηβὼκ ρου ὧδ βεροᾶβεε. 

δ᾽ δ δὶ ΠΟΤΕ κατὰ πεκποῦ πηᾶ κᾶτᾶ πᾶῦδι ΠΠΈΚΑΛ ΤΠ ΎΗΟ [τε εβοὸκ 

Ἄπᾶποβε. Ἢ εΕἰᾶδῪ εὐλᾶ τε ΕβΟἋ οὶ τᾶδπολειᾶ δ ἄντββοι εβολρας πᾶποβε. 

ὅ χε τοοουπ δπὸκ πτδᾶποιλλιᾶ δ πᾶποβε Ἀλπδῖντο ΕΒΟᾺ πουόοει πιαα ἣ πτδρ- 

πο08ε εροὸκ δΎδδκ δὶρ ΠΕΘΟΟῪ ἌἌπεκῖλτο ΕΒΟᾺ χεκᾶο ἐκεταλδειο οὴ πεκιυᾶχε πῪ ΡΟ 

δα πτρεκύοᾶπ εροι.0 εἰς ϑφῆητε τὰᾶρ ΠΎδΔΎΩ ἅκιλοὶ οτ φεπηδποῖιιᾶ δὼ πτὰ 

δ ΕΟ ΦΗΗΤΕ τὰρ ἄκαλερε ὙΑλῈ ΠΕΘῊΡ Αὐπ πετε 

15. χγπρο Ὗ ΕΒΟᾺ {ἰ- 

Δ πδι ἘΠ ΤΕΛΗἋ 

ὙδΔΑΔΔῪ ἈΙΟΥΩ ἅκάλοὶ οἷτ φεπποβε. 

ποεουώπϑ ΕβΟἋ δ οὐ πτεκοοῷιᾶ ΔΚΟΥΟΘΟῪ πδὶ ΕθΘΟΔ. --- 

πεκρὸ δύω πεκππὰ ετουδᾶβ ἈἈπρο το ποὰ ΒΟᾺ ἅκαοι. 

Ἀκπεκουχᾶι ΔΎ ἥν τᾶχροι οὶ οὐππὰ πρητεακοπικοῦ. ἢ ηδτολβε πιᾶπολῖοο 
Ἐπεκριοουε ΔΎ πδοεβηο ΠΔΚΟΤΟῪ ἐροκ. ᾿Αλλὰ ΤΟΎΧΟΙ ΕΒβΟᾺ ὁπ φεποπώζο πποΎ τε 

ι 

πιοῦτε ἀἰπδουχᾶι: πᾶλδο πᾶ ΤΕ ΔΗ Ὁ ΤΕΚ ΙΚΔΙΟΟΎΠΗ ᾿πχοειο. Κπδουῶπ 

ΠΗΔΟΠΟΤΟῪ πτεὲ ταάτᾶπρο χῷ πεκοου. ἡ χῈ ἐπε κουύε ΘΎοιὰ πειπδ τ᾽ πε: 

εκογεὼ δλιὰ. Ἃὅ τεθύοιδ ποτε πὲ οὙππὰ εὐ]ουτυῦ : ΟΥ̓ΘΗῪ εὐογτυῖι 

ἢ λρι ππευπδπουο πχοεῖς οὲξ 
2ὲ 

ΔΎΩ εὐ ΕΒ ΠΗΟΥΤΕ Δ ΎΟΤΟΟ ΕΒΟᾺ δι. 

πεκουώ ποιῶν ΔΎ ἈἈΔΡΟΥΚΩΟῪ ΠΗΠΟΟΔῪ ποιεληλι. τῦτε κηδλοΎε ϑεθΎοια 

ΤΑΙΚΔΙΟΟΎΜΗ ΘΕ ΎΔΔΟ ἀπ ΡΕΟ᾽' ΔΙᾺ ΤΟΤΕ ΘΕ Δ ΎΔΔΕ λοε εχῖὶ πεκθΎοιλο ΤΉΡΙΟΝ. 

[1,1 ἐπκῶκ εβοᾺ. ΠΤ ΤΡΑΠΡΗΤ ΠΆΔΥΕΙ ρὰλ πτρὲε λῴηκ πιλουλιλίοο εἰ 

ἥτίκοος ΠποΔΟΥᾺ χὲ ἃ ἌΔΥΕΙ Ἃ εἰ ἐπηὶ πδοζιαλελεςς. δ λϑροα εὐ ϑσγευον τἕλιοο 

πσί πλυπδτοο οὴ τκάκιδ'᾽ ἈΧΠΕΡΟΟῪ ΤῊρῸ ἃ πεκλᾶο μελετὰ πογκιπδῦπδ. 88 

ΠΟΥ ΤΟΚ ΕἸ τῆλλ ἄκειρε ΠΟΎΚρΡΟΟ ̓ ς ὃ ἄκαλερε ππεθοοῪ ερόῦνε ππετπᾶπονο πκιπδον δ 

ερόσε πωᾶχε Ππτλικδιοοῦπη. ὅδκαερε πυλχε ΤΉΡΟΥ ἀϊπεδ ΟΥ̓Δ ο Τκρουι,. 

Ἴρτβε πᾶι ἃ πλοῦ τε ρρκ λβδοὺκλ εὐεοδκ υὼ πο ποοπκ ΕΘ οᾺ οἷς πεκειὰ 

πώπε ΔΎ τεκποΟΥ πε ΕβΟᾺ ρὲ πκὰρ ππετοπρ. λιάψδλαα ἢ σεπδηδλυν [δὶ 

Ῥ8. ἵ,, 9.12. 



10ῦ 

π. ΠΤ, ἐπχὼκ ΕβοΟᾺ. ΟΝ ΠΕΟΛΛΟῪ ΝΉΎΆΑΝ ΤΡΆΆΠΟΡΗΤ ΠΆΔΎΕΙΆ. 
" δα πτρε πζειῴδιοο εἰ πΠοεχοοῦ ΝΠΟΔΟΥΔ χε εἰὸ ἌΔΎΕΙΔ 

Φηπ ϑὰ τηνι. 

ἴ  ἴρπνᾶκτε ἈΧΠεΕΘΟΟῪ πηᾶ χᾶ χε. ΠΟ ΤΟΎ ΕβΟἋ δὴ πτέκαλε. τ - π: Χχ. 

πᾶν πᾶκ εον δὶ νηδουώπδ ΕβΟᾺ Ἄπεκρᾶν ποεῖ ΧΕ ΡΟΝ 

" ΝΑΝΟΥΙ χε ΔκΚΤΟΥΧΟΙΪ εβολον ΘΔΙΨΙΟ πιλα ἀΎω ἃ πᾶ-ς 

ΒΔᾺ “ερειᾶ το πᾶ χᾶχε. 

ων. ΝᾺ. ἐπχῶκ Εβ0ἋᾺ ΝΝΕΟΛΛΟῪ ΝΎ ΔΑΝ ΤΡΆΛΝΡΗΤ ΝΆΔΎΕΙΆ. 

3. ρὥτ ΠΝΟΥΤΕ ἐπᾶυληλ᾽ ΔΎ προβουκ ἐπᾶοοπο ΤΟΤΗΚ 

εροῖ ἀΎω πτοώτις εἐροῖ ΔΙ ΔΎΠπει ουα πδουσν τ δίγω ἃ] - 
. ΟἸΟΡΤΡ ΕβοᾺ ἈΨΜΠΕΡΡΟΟῪ πχᾶχε “410 τε θλΙΨιΟ πρεορ- 

Ρ5. {Π],} ἀἴα]α5. οχ ἔραν. ----  “ἀπεθοου, Μ. ᾿πιπετρωου, 5υΓ. -, σσ. τὰ χαχαὰ 

-ϑπ πεκαε -- Μ. οἵ ἀτγ., ὅ50Γ. οὐδ. [;μαϑο -- ὃ ερηδὶ -- εχουσιως,. Μ. ει πᾶ- 
-- Ν ᾿ -- 

ογώω --- " Γαραγ. Δεϑιδτο ΡΙῸ ἐπειδὲεν -- Ῥ5. ΠΌΟΙΝ, ὁ τάδ οἷν πεοαλου -- εν υμνοῖς 

-- "Ἰάθπι χε διλύυπει -- σ186 ἴῃ ΠΠΟΐ5, ΠΠᾶ ΟΠ} ΠΠΘΠΊΓαηα Θχοϊἀθγαηῖ -- ρὰκ πδιῦστ- 
ΕΝ 

δὴτ ῬῖῸ ἐν τῇ ἀδολεσχιά μου; Μ. ει τδιαιποδάι. 

τλικδίος ποέρροτε ποεοώβε ερρᾶὶ εχο ποεχοος “χε εἰὸ οὐρώαλλε ἀλπεζι|κᾶ. 

ποτε ἴδιο! πβοηθοο ΔΑ ΔΟΦΕΆΠπιζε εχλλ πᾶῶδι ΠΤ ΤΕ λ τράλααδο ΔΎΩ δα- 

διλδόλε ερρδι ει πεοιπετογεισ. ὃ ΔΗΟΚ ΔΕ πεῖ πΠθὲ πουβὼ πχοεῖτ οᾶ πε- 

οοΥὐτδϑ δ᾽ πὶ ἈΠΠΟΥ τε ΔιΡΕΆπιζε ἐπηὴδ ποτε ὧδ εἐπερ δυ ὧδ επερ, πε- 

περ. ἢ Τπδουώπρ πδκ Εβ0Ἃ ὧδ επερ χε ἄκεῖρε πδι δυω ηδουπολλιε Ἐπεκὴδι 

χὲ ΟὙΡΗΟΤΟΟ πὲ Ἀπελιῖτο Εβ0Ὰ πηπεκπετουδᾶβ. 

{Π|,΄ ἐπχωκ εβθοκ. οὲ ἈΔΕΛΔΗΘ ΠΤΑΗ ΤΡΆΠΦΗΤ ΠΆΔΎΕΙ. ᾿πεχὲ ΠΑΘΗΤ 

ΘΆ. πεοίιρηῖντ χὰ ἈκΔ ΠΟΎΤΕ οοπ: ΔΎΤΔΚΟ ΔΎΡΒΟΤΕ οἷ πευδιποαλιᾶ. Ἀλάλ ΠΕῚ - 

Εἰρε ΠΟΥ ΤΟΟΡΗΟΤΟΟ ἀλλλ ΟὟΟΜ ὧδ φορᾶι εοὐᾶ. ἥ ἃ πποῦτε δῴυὟ ΕβοΟἋ οπ 

τπε εἰπ πώῶηρε ππρῶμε εδῪ ΧῈ ΟΠ ἈᾶδΎ ΠρΡΆΆΠΦΗΤ εὐπε ποδ ππού τε. 

ὁ δΎρικε Εεβ0Ὁ τηρουὺ ΔΎΡ δτωδνϑ ιοΎοΟπ ἌΣ ΠΕΤΕΙΡΕ ΜΟΎ ΤΌ ΟΡΉΟΤΟΟ ἅκαλῖ 

ΟΥΟΝ ὧδ φορᾶι εογσᾶ. ὅλη ποεγδειλιε ΤΗΡΟῪ δὴ πόὶ πετρρῶβ ετδᾶπολλιδ πετ- 

ογώῶν ᾿ιπδίδοσ οἷ ΟὙΦΡῈ ποεὶκ Αἰ πουεπεικδίλει Ἀπό τε, ΟΕΔΡΦΟΤΕ ᾿λλλδΔ Ὺ 

δι ογρότε ἀλπαλιδ. εἸῈ Ἀλλ ΦΟΤΕ ΠΡΗΤΟ χὲ ἃ ΠΗΠΟΎΤΕ χεεὲρ επκεεο εβθ0ῸᾺ πῆ- 

ρΡεαδριοκε ππρώμε: δι πΕ ΧῈ δ ΠΠΟΎΤΕ σοί οιοΎ, πα πετηδ Εβ0Ἃ ὁπ 

οιὼμ Ἀπογαδι Ἀἀπιορδηλ' οῳ. πτρε πχοειο Κτὸ πτδιλδιίλοιδι ἀπεοι Ἄδοο {π|δ- 

τέλη πό]σί ᾿'δκωβ δΎῳω ποοΎπος, τισί πΙΗ. 

ΠΟῪ ΤΕ 
οὔτι ἐπδληδ χιολη πδγε πρώ, ὅ χε ἃ δεπώαλαο ΤΩΟΥΗ ερρδι εχῶϊ ἃ 

ϑεηχώώρε ὡἱπε ποᾶ ὙΔΨΎΧΙΗ : ἈΠΟΎΚΔ. ΠΗΙΟΎΤΕ ἈΚ ΠΕΎΑΣΤΟ ΕβΟ Δ. διδψδλαλδ. 

δ ΕἸΟΦΉΗΤΕ τᾶρ ποτε πδιβοηθει ἐροιὶ δγ πᾶοειο πὲ πρεαϑὼπ ΕρΡΟΩΙ ἘΥΔΨΎΡΟΗ, 

{1Π||0 δτούχοι πᾶηοντε ο᾽5 πεκρδο δα Κρίμα ἅκλλοι οἷς τεκδύα. ἢ 

Ῥο, 1.11], -α ΤΙΝ, 1-4. 

Επλόμεντα (ὐρτο ϑληιρισλ, ΝΟ], 1, 

ἀ 

ν,ὦ ᾽ 
κι. 

ΤΩ Ἂς, 
1." ΄ ΄ 
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πΟβεΙ χὲ ΔΎρικε εχωΐϊ πουᾶπολλιδ᾽ ΔΎΩ ΝΕΎΝΟδΟ εροὶ οὴ 
" ΟὙΟΡΥΗ. ἃ ΠΑΡΗῪ (ΟΙἿἹΟΡΤΡ ΠΡΗΤ᾽ ΔΎΩ ἃ ΘΟΤῈ ἈΜΠΑΛΟῪ 
ὃ δὲ ερρᾶϊ εχωϊ ΟὟΦΟΤΕ ἈΝ ΟὙΟΤΟΩὟΥ ἄγει εἐρρᾶϊ εχωϊ᾽ ἀΎ 
1 ΔΎΚΔΚΕ ΦΟβΒΟΤ. δίχοοο χὲ πιὰ Ππετ νὰ πν δὶ ΠΡΕΝ τ πο, πΘΕ 
8. πΝειόροολαπει τ ἄρ Οκ ΕΒΟᾺ ὙΑΛΑΤΟΝ κκλλοὶ. λιάψαλ. Εεἰὸ 
9 ΦΉΗΤΕ ΔΙοΟΎΕ ΕἸΠΗΤ ἄΐωυωπε ο! πχᾶϊε. πειδώςΟὝ ΕΒΟἋ ΦΗΤΕΙ 
ἈΧΠΕῪ ΝΟΎΘΑΣ Ἀ5ΛΛΟΙ ΕΒΟΔΟΝ ΤἈΝ ΤΡΗΤΟΘΗΑΑ ἈΝ θὰ ΤΗΎ. 

10 ΟΑΛΟΟΥ πχοεῖο ἄγω πυπῶ πηνευλᾶο. χὲ ΔΙ ΔῪ εοΥὐᾶ-ς 

ι πολλὰ ἈΚΝ ΟὙΔΝ ΤΊ ΔΟΥ ΙΔ ΟΝ ὙΠΟΔΙΟ. ἈΚΠΕΦΡΟΟῪ ΜΞΝ ΤΕΎΓΘΗ 
οενᾶκωτε εἐροῦ ΦΙΧΝ ΝΕΟΟΟΒ᾽ῚῪΤ᾽ οὙᾶ πολλὰ ἈΝ ΟὝΘΙΟΕ ΝΕΤ ΟΝ 

ι9 ΤΕΟΛΛΗ ΤΕ ΔΎΩ ΠΧΙΠΟΟΝΟ ΠΕῪ ον ΤΕΟΛΛΗ Τ εἰ ἀΎω Ἀπεχπ 
3. Θὲ. πεοπλᾶ τειᾶ ΝΟῚ ΠΧΙΆΛΗΟΕ ἈΝ ΠΈΚΡΟΩ. χὲ ενὲ πχᾶχε 

πεν τ Δ ΝΕ ΟΥδ᾽ Ὺ πεινδοει ἐροὶ πε ΔΎ ἐνὲ ΠεΕΤ ΛΟ ΤῈ ψ41- 
λλοΐ πεν τ Δα χ εἰ ποῦ πῶᾶχε ερρδᾶϊ εχωΐϊ νειν ϑοτ [ΕἰροΟΩὶ 

“πε. ΠΡΉΟΚ Ἅε πρῶλϑε ΕἸΝΗΥ οὴλ ΠΑΡΗΤ πᾶποσδ ΕἸΓΟΟΟΎΝ 
5 ἌΛΆΑ0 6. πᾶϊὶ ἐνεούωλα πλλλλδὶ ΝΡΕΝΟΙ ΟΎΟΟΛΛ πεν ΆλΟΟςΘΕ 
ιὸ οϑλ ΠΗΐΪ ἈἙΠΝΟῪΤΕ ΦΙΟΎΟΟΠ. Ερεὲε ΠΑΛΟῪ εἰ εορᾶϊ εχυου" ""ἂ- 

ΡΟΎΒΩωΚ ΕΠΕΟΗῪ Εὔϑλν ΤῈ ΕὙΟΝΘ᾽ ΧῈ ΟὙΠΟΝΗρΡΙὰ ΤΕΎΦΝ πΝεὺ- 
τ αάππε ΟΝ ΤΈΟΛΛΗΤΕ. ἄποκ λε ἀϊχκουκδκ εορᾶϊ ἘΠΝΟῪ ΤῈ 

ι5 ἃ πχοεῖο οὐτκ ἐροῖ. τ{νηδώᾶχε πη ΔῪ προΎρε ἀΎω το- 
ΟὟΕ ἊΝ ΠΗΔῪ ἅλλλέερε νὰ ΧΟΟῪ ΔΎω αν δου ταὶ ἐπ ΡΟΟῪ. 

Δ Γαραῦ. ἸΕΎΥΠΟΥ δ, συγ, -- αΓ. ἐνέχότουν; Μ. δΎλεβοι ---  φΕ --  ϑυσ. εἴ ὅσγ. ἐπεὲπε- 

σεν, Μ. πετδοὶ --- ἶ Μ. -- ϑυγ. οἵ ὅσ. ᾿πϊο Ππαδοῖ καὶ -- [αϑαν. Ἰτπιδρβοοῖεπε -- τά Ἃ 

εἴ τδάστοι -- Μ. εχ ᾿ἴπσαδο ἱπάο]6, ὅυγζ. -- ὅσ. αἰτίας νοςὶ ργάθην. χαὶ -- Δι ΨδΆανδ. 

ἴῃ πηᾶγρ. ἃ ἀἰΐθγα πηᾶπιι, ὅυγ. οἵ Οὐ. πὰ. ἴῃ ἤηῃ. ν. 8686. --- ὃ ἴῃ εἰπητ [ἴἴοτα ἡ υἱάθῖαῦ 
Ροῖα5 ε -- ηῖο δἴωωωπε ΘΠ] άἸοι5 Οματτϊ χαὶ ---- δ" ολκοοῦ -- ὅυζσ,, Μ. εκξολκοον τὸ χα- 

ταποντισον -- εογᾶπολιιδ, [9 67. ΕὙδΔιποαλιδ ---- ἢ σεπᾶκωτε -- Μ, ΒΟΌΓ, εἴ ὅυγ., 

νυ]ρ. εἴ στ. ἴῃ βίηρ. -- ροβῖ ουϑίοε Μ, δά. πελα οὐδ λικιὰ --ἰ λυ... τεοάλη τε 

Ξ ὅ0Γ., τ. χαι αδιχια, Μ. δὶς οὔ. -- [αϑαγ. δῖ πεοπλᾶτιδ - παίθανοε --  αἱα. 

ϑυγὶ εἴ αγ. τοχος ; Μ. οὐόϑιοι -- ΝῊ. οἵ ὅῖη. χοπὸος --- ὃ Γαθαν. εἴ Ζ εκὶ, Ῥ. 78, πειπδαι 

- εροῖ, Μ. ἔρος, 5.01. -- 6 τ. οἵ. -- ἀκανοὶ - Μ, ὅσ. Πθῦγ. εἴ Ὗαϊρ., τ. οἱ. -- σὰς 
ἴῃ ὉΠοὶβ5, Θχοϊάογαηϊ οχ Π18. --- ᾿ὗ εὐ ρα πᾶρητ, Μ. τών πεὶὶ ΤΑΨΥΎΧΗ 

Ξ- ὅτ. ἰσοψυχε οἵ ὅυγ. ον 4.9.5 ἰδοὰ -- πᾶποδ᾽ ΓΙῸ γέμων μοὺ -- δηῖς εἴοο- 

ἡ τοα λυ οανυδυ δ δνδι Ἄν Δα Σ ωα. νων... 

Ξδρν  ςὐ  δονσ τἀν» ἀξ; 

ΡΘΎΣ Μ᾽] 

ων φῶ σῳ 

οὟπ ΚΓ. εἴ Οἵ. ΠΔΡ. καὶ --- ἰδ παῖ. Οςςς πρεηδιίπονοοα (1 αϑ αν. ος... που), Μ, ἀκ. 

πὶ οι οὐαλδ ΠΈΛΛΗΙ ἄΚΘρε δάνϑορηνονι δίλοχ πτοτ, Οἵ. ος ἐπὶ τὸ αὐτὸ εγλυ- 

κανὰς (81. Ξ- 51η. μοι εγλυκ.) εδεσματα -- φιογοοπ, Μ. ζει ΟὙΘΗῪ ΠΟΥΟῪ -- ὅυΎ. 

εἴ ὅτ. εν ομονοιᾷ --- ἰδ ἀηῖθ δρουβὼκ ϑαμιάϊοβ ὁπ. χαὶ -- οὶ τεέοιντε, Μ. ϑυγυ. 

Ποῦτ. οἵ ,υ]ρ. - τ. εν μέσῳ αὐτῶν --- ᾿ἶ Ἅλε -- Μ. ὅγτ. εἵ ϑῖη., Οτ. οἷν. - ἃηῖο δ΄ 

πχοειο ϑῃϊά, οηλ. χαὶ --- δ πδχοοΥ -᾿ῆν οἵ Μορῆ., να]. Πρδτ, ὅσ, οἵ τ. χαὶ 

ἀπαγγέελω. 

Ῥς, ΤΟΙ͂Ν, ς- 18. 
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Ὁ ἤόοωτε ΝΤΥΑΨΎΥΧΗ ΟΝ ΟὙΕΙΡΗΝῊ [Εεβ0Ἃ Φὴ ΝΕΎΤΦΗΝ Εἐροι᾿ 
ΝΕ ον αν ει πεὶ κο  αθῆλεοιν νον όιν ον τ νυ τοος 

19. Σαβθαγ. πειοώτε -- ΟΥ οᾶρ,, Μ, ὅγγ. ποῦτγ. οἵ  α]ρ. - στ. ἐν πολλοις. 

ΤΙΝ, ἢ ππουτε πδοώται ΠΟΘ ΒΒιοοΟου πετθοοπ οὰ ΘΗ. ππίεπερ. δλιδιψδλαλδ. 

ΑἸτου ὠββειὼ τὰρ ΔΎΩ ἈΚΠΟΎΡΦΟΤΕ ΦΗΤΟ ἈΜΠΗΟΎΤΕ. Ἵ δα σοοΥ τ Ππτεςο διὰ 

ΕβθοἋ ετουειο γὼ δον ππτεο λιδθηκη. ἢ ΔΎπως ΕβΟἋᾺ Γ᾽ ΤΟΡΤῊ ἅλπεορο 

ΔΎΩ δοϑὼν ἐρουπ πόδὶ πεοίρητ. ἃ πεοί δε ΚΕ ΕΡΟῪῈ ΟὙπερ ΔΎΩ ΤΤΟΟῪ ΕὙῸ 

πὲ πρεθοοτε. ἡ πεὰκ πεκροου εἐπχοειο δυώ το] πετηδοάδμουκ Πομδκδ 

πλικᾶιος δι εκιλκ ὧδ ἐπερ. οὗ πτὸκ Ἅε ποτε ΚΔ Ι ΤΟΥ ΕἘΠΕΟΗΤ ἐπίϑηι κ.- 

πτᾶκο. ϑβερίυακε ποθ] ΔΎΩ ΤΚρΡΟΓΟ ΠΜΠΕΎΡ ΠΆΛΕΕΎΕ ΠΠΕΎΡΘΟΟΥ : ἅποὸκ Ἅλε {πδηδρῖτε 

εροκ πχοεῖίο. 

ΤΥ, ἐπχωκ εβο0Ὰ. οδ΄ πΆδοο πΤΔΟ ΟΕ ΕΒΟᾺ οὐ πετουᾶδβθ πεῖτὰ ἌΔΎΥΕΙ 

οδϑῖ ετεοτυλη Ππτερουδαλᾶοτε ἅλλλος πόδ ΠΑ ἈἈΟΦΥΛΟΟ οτ τεθ. πᾶ πδι 

πχοείο χε Δυρωλϑε κα τάᾶπδτει ἅκλλοὶ ΔΟ Θ,Ἅιβε ἀκλκοὶ οὰκ ΠΠΟΆΕΑΛΛΟΟ ΞἈΑΠΕΘΟΟῪ ΤΗΉΡΩ. 

ὅδ πδχιχεεγε οῶμ εχῶι Ἀκπεροον ΤΉρΟ χὲ πᾶτθε πετΓουβηι θ᾽ ΟὙΔ.ΘΗ ΠΡΟΟῪ" 

ὁ τξπδρροτε δὴ ΔΠῸΚ εἰίδοτε εροκ. " ἔπδτδειο ππδῦδχε ἈπΔ ΠΟΥ ΤΕ ἀκπε- 

ΘΟΟῪ τηρῶ : διπδοτε ἐπποτε: πίπδρροτε δ ΧῈ ἐρὲ οδρξ πὰρ ου πδι " δὺ- 

φῶτε ππδῦδχε ἈΞΠΕΦΟΟῪ ΤΉΡΟ : ΕΡΕ ΠΕΎΛΛΕΕΎΥΕ ΤΗΡΟῪ 00π ΕΦΟῪΣ Εροὶ ΕΠΠπεΘοΟΟΥ. 

1 ρεπδδόιλε ποερώῶπ: ΠΤΟΟΥ σεπδοδᾶρερ ἐπᾶῖβο. κατὰ θεὲ ΥΔΎΡΥποαλλιπε ετᾶς- 

ψυχη ὃ 

ΟΡΤῊ. διχώ πᾶκ ΠηΔφβηΗΎΕ: ἄκκω ΠΗΔΡΑΚΕΙΟΟΥΕ ἈΚΠΕΚΆΚΤΟ ΕΒΟᾺ θὲ ΟἿ ολξ 
1 

ΕΚΕΥΔΗΦΟΟΥ οὰ ἈΑΔΎῪ. ΠΗΟῪΤΕ ΚΗΔΎΔΥΟ ερρᾶὶ πρερεθποο τ τεκ- 

πέεκερητ. τ δι ΚΙ ΧΕΕΎΕ ΠΔΚΟΤΟῪ πᾶ ΘΟῪ ἈΚΠΕΦΟΟῪ εἰδώς εφρᾶὶ Ἐροκ: ΕἸΟΦΗΗΤΕ 

ΔΊΕΙΑΛΕ ΧῈ ΠΤΟΚ πὲ πᾶτε. ΠΔΟΛΛΟῪ ἐπάοΟΥτε οὰλ πδιῦδχε τη δολλοΟῪ ολκ 

τιδιι δε ἐπάζοειο. ᾿ἦ δΔιΡΕΆπιζε ἐπποῦτε: πηδρροτε δῖ ΧῈ ερεὲ ρῶλλε πιᾶρ ΟὟ 

ΠῚ ΧΕ ΔΚΤΟΥΧΕ δι ὁ πποΥτε ἐρὲ ΠΕΡΗ τ ΠΡ εὐηδτᾶδυν: τὑπδολλον Ἐροκ᾿ 

ὙΔΨΎΥΣΧΗ ΕβῸΟἋᾺ οὰ» πλλοΟΎ ΔΎΩ ἩΔΟΎΕΡΗΤΕ εἐπεολᾶδτε ετρᾶ ρᾶμδο ἈἈΠΗΟΤΕ 531- 

πεοιίαντο ΕβΟἋᾺ φὰς ποΎοει" ΠΠΕΤΟΙΡ. 

ΕΥ̓Ὶ, ̓  ἐπλωκ εβοκ. σπρτᾶκο. πΑδΔΎεΙἋ. τεο ΤΥ λονρᾶφιδ ρὰλ πτρεοπῶτ κι- 

ΠπελλτΤΟ ΕβΟἋ ΠποΔΟΥΔ εἐπελλοδ δύ. πᾶ πᾶδι πποΎτε πᾶ πδι: ΧῈ δ ὙΔΨΎΣΤΗ πᾶτε 

εροκ δγω ἔηδηδοτε οδ ϑδιβεςο ππεκτπο δῆτε τδᾶπολιιδ οἄδτ. ᾿ {πδχιω- 

ΚΔΚ εορᾶδι ἘΠ ΟΥΤΕ ΕἸΧΟσΕ: ΠΗΟῪΤΕ πεῖτδορ πετηδπους πᾶὶ. δ πχοεῖο τῆς 

ΜΟΟῪ ΕΒΟᾺ ο΄. τπὲ δα τόνοι δα  ππετρθλ εὐῶὶ εὙὐποόσπεδ. λιδψδλαδ. δ 

ΠΟΤΕ ὙΠΠΕῪ πεοιδ Αλπ|ὺ τεζλλε᾽ ἢ δαπερα ὙΔΨΎΣΟΗ. διίπκοτκ εἰὐτρτῶρ 

ἩΤΆΛΗΤΕ ΜΆκλιδο “ΞΑΛΟΎΙ, ΠηΔΡΕε ππίθηρε ππρώλλε ΦΕΠΦΟΠΆΟΗ ΠΕ οἱ οοτὲ ΔΎΩ 

πενλδο ΟὝΟΗΓΕ τε εοτη. “ 
Ί 

ἍιοΕ ἌΛΔΟΚ ΠΟῪ ΤΕ εορᾶι ΕἌΤῚ ἈΧΠΗῪΕ ΔΎΩ ΠΕΚΕΟΟΥ 

ερρᾶι εχὰϑ πκᾶρ ΤΉρζΙ. ΔΎΟΟΒ ΤΕ πουδόρόδ Ο ΕἸΔΟΎΕΡΗΤΕ ΔΎΩ ΔΎΚΣΔΧ ὙΔΨΎΣΤΗ. 

ΔΎΚΟΙΚΕ ΠΟΎΡΙΕΙΤ Ἄπδλλτο Εβ0ἋᾺ ΔΎΩ δΔΎΡΕ ερος!. λιάψδααδ. ὃ πποῦτε πᾶρητ 

σβτωτ πᾶρητ οἤπτωτ: {ηδχω τδψδλλει εροκ.Ό ἣ τώουπ εορᾶι πᾶεοοΎ ΤΩΟΥΠ 

πε δυτηρίον αἴ τκιθᾶρά. ἵὙπδτώουη πηδΥὺ ποῶρπ 

πίοειο δὴ πειάδος ἐηδψ δ ει ἐροκ, ὁ χε ἃ πεκδ χίοε δ φορᾶι εὐὐπηύε ΔΎΩ 

ὙδΕΞΟΑΛΟΔΟ τε πᾶκ 

τέκε οὐδ φορᾶι εἐπεκλοολε. "ἢ χιοε Ἄλλλοκ ΕἸ ἈἈΠΗΎΕ ΠΗΠΟΎΤΕ ΔΎΩ ΠΕΚΕΟΟῪ 

εῷρᾶι εὐὸν πκδρ τηρζι. 

Ρ5. ΤΙΝ, το. 



"Ὁ, εἶδ. 

οὐ ΤΕΥ ΠΩΑ ΘῪ ὦ πΠν Κρ ἘΠ Ὁ ΚΣ Ὴ ΡΣ ΑΕ Ρ ὑέν ὙΑΝΗ ἜΗΝ, ᾽ν . Ν ἘΊΡΝ ω " ΝΣ κ ὶ ἰὼ ἀγάηρ δυοῖν ἜΣ Ἷ μμ: Ἷ Ἢ ΣΝ ᾿ γα καρ ΔΎ Ὑ ΣΎΤΩΣΣ 
Ἶ ἐ πον. 

δ 

τ 
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᾿ ἐγ ΝΖ. ἐπχὼκ Εβο0Ὰ. πρτᾶκο. πεψδλλλοο ΠΝ ἌΔΎΕΙΆ 
πε Ὺ Δ οᾶρο ΕἸΤΕΟΤ ΎΔΗ. 

ὺ ᾿ ξαλε οι ΤᾺΣλ ΠΕΡΡΟΟῪ ΠΝΕΤΆΛΟΥΤΕ Εροοῦ ΔΎΩ εὙπᾶρρε. 
1 ΕὙΕΙ͂ΡΕ ἍλΆλ0 0, ΟΙΤΝ ΟὙΟΟφΟΟ. ΠΝΟΎΤΕ που ΠΝΕΎΟΒΘΕ 

δ. Οὴ ρΡωοτ" ἃ πχοεῖο ΟὙῶωχπ ππνᾶχϑε παλλλΟΥ. δοΟΟΓΘΟΟῪ 
ΘΕ ΝΟΎΧΛΛΟΟΎ εὐἰοωκ᾽ ΟΝ ΔΟΛΑῪ ΠΝ ΤΕΟΠπιτε δηΤΟΥΡΟδώΒ. 

.. οεῆδωχνπ πθὲ ΠΟΎΛΟΥΔΡ ἐδηβὼλ εβολ᾽ ΔΎΚΩΡΤ δὲ 
ιο ερρᾶϊ Εχω Ύ ἈΜΠΠΟΥΝΔΎ ΕἐπΠρηῆ. ελλπᾶὰ ΤΟΎΕΙΔΛΕ ἘΝΕΎΓΘΟΝ ΤΕ" 

τερρᾶλλνοο θὲ ΠΝΕΤΊ ΟΝ ἀν δε κΚ ΤΗΥΤΝ ΝΘΕ ΟΝ ΟὙΟΡΥΤΗ. 
" πλικᾶτοο πνδεῴρᾶνε εὐδ ν Ν ΔΎ ἐπχικβὰ πηδοεβησ απ ᾶ- 
19. εἰῷ ΠΝ ΕΟ σι χ οαλ πεονοῦ Ἀπρεοίρποβε. ἄγω πρῶϑε πᾶ χοοο 

ΧΕ εΕἰε ΟὟΝ ΤΕ πλικᾶϊοο Κᾶρποο. ξεὶῈ ΠΝΟῪ ΤΕ 900Π ΠΕΎΚΡΙΝΕ 
ἈΚΛΛΟΟῪ ολα πκᾶρ. 

ὑγπι. ΝῊ. ἐπχκ ΕΒΟἋ ἈἈΠΡῸῪ ἄκὸ ΠΕΝῚῪ δοοᾶρο)] ΕΤΤΕΟ ΤΉ ΔΗ ΕἌΔΎΕΙΆ 
ΜΠ ΤΈΡΕ ΟΔΟΥΔ ΧΟΟῪ εἐρᾶρερ, ἐπεοιηΐ ἙΔΛΟΟῪ ΤῸ :- 

3 ΠΝΟΥΤΕ τὰ ΤΟΥ χοὶ πᾶ χὰ χε ΤῈ ψκλλοὶ ΕβΟΔΟΝ πετ- 
8. ΤΩΟΥΝ ερρᾶϊ εχωΐϊ. ἵνΑρ ΕἾ ἘΝΕΤΡρυβ ετἄπολιδ'᾽ πτ-ὸοὦ 

Ρ5. {.0Χ011, ἀτα!αβ οχ Γαρσαγ. -- ὃ Ἰάθην Ἔπερροοὺ -- εροο ἀδεβῖ ἃ υἷα. μοῦγ. Μ. ϑὅυγ. 
εἴ ὅτ. -- ἄγ -- τξ, Μ, οὐὔδλε -- [ασαγ. οὐπᾶρρε -- εὐειρε ὅλος, Μ. εὐοοβθτ ἀκεκοο, 

τ. φαρμαχευομενον, Κ50Γ. αν -- ᾿ ογώχτ, [αθαγ. ογωδπ --- ὃ δΔαοοςθοοῦ, 

Μ. εἰ ὅγγ. -- (γ. εξουδενωθησονται --- ὃ εφρδῖ εκωον -- ϑυγοςτδοχ. οἵ ϑῖη. 2 πι., Μ. 
Βθῦγ. εἴ αἱ. - ὅτ. οπλ. -- δηῖα ἈππουηδῪν 5814. -- ϑυγο--βοχ. οὔλ. χα! --- δ Γασαν. 

Ἀλπδ᾿ ΤΟΎΕ ΛΕ Ἐπευ οὐ τε πτερρδαλποο, Μ, ἀλπὰ τετεπερίθορπ πκα τ  ἐπετεποουρι Ὁ 

ρδαλποο, ΟΥ. πρὸ τοὺ σινιεναι τας ἀχανθας ὑμῶν τὴν ρᾶμνον - ὅγΓ. εἴ αἷς. ρυῖτις 
μαι ἱπ οἰ ἰσογοηὶ ἐρίπαθ νοϑίγαθ γπαριπμηι -- Γασαν. πθεὲ πποτοπϑ πδελεκ (Μ. εοξ- 

ἕαακ, σοίοσιαγ δὰ τ ρδϑλποο).... δ ΟὙΟΡΤΉ, Μ. οἵ ὅγυγ. -- (τσ. ογάϊης ἴπϑεγβο : ὡςεὶ 
ζῶντας ὡςει ἐν οργῃ καταάπιεται ὑμᾶς --- ὁ ππδοεβηο - Οὐ. οἵ ὅγΓ.;) Μ᾿ πϑῦσ. ψυϊα. 

οἵ 51η. ΟΠ. --- ἢ ἕεὶε (510), Γαραν. εἰε ---- Ῥ5. ΕΥ̓, πρτᾶκο..... ([αϑ αν. ετε- 

οτΥ ἢ) ελδυειὰ, Μ. -- ΟΥ. τῷ δαυιδ εἰς στηλογραφιαν -- εὐᾶρεδ, Μ. δηδρεδ, 

ϑγ. οἵ ὅτ. χαι ἐφυλαξε --- ᾿ εἰδχδχε εχ Γασαν. οἵ ἢ. τὰ.» Ρ. ΡΚΕΓ,[ οἵ δε, ςοὐ. τηθυ- 
ἄοβε επᾶχε, Μ. εβοἋ πτπτότου πηδχδαι -- αηἴο οὐτε Μ. ὅν. οἵ συἱα. -- ασ. παν. καὶ 

- εθολϑῆ -- εχ Μ. Ἐβοὰλ πτοτοῦ. 

ΠΝΤΙῚ, ἡ εχε πᾶᾶλε τευ ΠΥ ΔΙΚΔΙΟΟΥΠΗ ΚΡΙΜΕ ἹΞΠΟΟΟΥΎΝ πίθηρο ππρίθλκε. 

ὃ κᾶι γὰρ τευπρρωβ οὰ ΠΕΥΘΗῪ εἐρεμπδπολιᾶ οιχὰς πκὰρ πετπδὶκ ὁ λοιλεῖ 

πρεμ χιπδόμπο. ἢ 
ΕΗ] 

ἃ πρεῦρηοβε ρώθλκαλο χα ΘΙ ὙΟΟτΕ ΔΎΠΛΑπΑ ἘΠῚ ἢ οὴ λυχὼ 

πρεΗ δ. ΟὟ ΟὙδΟΜμὙ ἈκΟΟῪ πθὲ πᾶπρου τοὸὲ ποΥϑο] ΠΔᾺ εὐζῦτνδιι τ- 

πεαλλᾶδ χε --- 

ΡΒ. ΨΚΥΠ, 6 το ΧΥ̓ΠῚ, τ-3. 
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ι πτουχοῖ Εἐβολον πειρώλλε ποτοῦ. ΧΕ ΕἸΟΡΗΗ ΤῈ δΎσωρδ᾽ ετἃ- 

ΨΎ ΧΗ" ΔΎΕΙ ἐρρδὶ εχωΐϊ ΕὙΤὰ ΧΡΗΎ πχοεῖο ππτδδηπολλιδᾶ ἂν 

5. τὲ Ἄἄπᾶνοβε ἂν πε. ἄϊπωτ δχν πολλὰ ΔΎΩ ΔΙΟΟΟΥΤ Ν᾽ 

5 ΤΩΟΥΝ ΠῪ ΤΩΛΑΎ εἐροὶ ΠΥ ΔΎ. ΠΎΟΚ ΠΧΌΟΕΙΟ ΠΟΤΕ Πππδολλ 

ΠΙΟῪΤΕ ἈΛΠΙῊ Σ᾽ ΤΟΤΗΚ εὔὄλλπινε ΠΝΡΕΘΠΟΟ ΤΉΡΟΥ Ἀλπρ- 

πῶ, ΤῊΚ Εχἣ ΟὟΌΝ πὰ ἐτρρβ εταπολιᾶ -- λιάψδιλαλᾶ. 

Τ σεν Δ ΚΟ ΤΟΥ [εἸροΎρε ποερκὸ πϑὲ ΠΝΕΎΘΟΟΡ ποεκῶτε ΕὙἼΠπο- 

8. Ἅ1Ο. ΕἸΟΦΗΗ ΤΕ ΠΤΟΟΥ οενἄςυᾶχε ΟΝ ΤΕΎΤ ἄπρο᾽ ΕρΕῈ ΟὙΟΗ ΘΕ 

9 ΦΡ ΝΕΎΘΟΠΟΤΟΥ ΧΕ πιλὰὶ πὲν τ δ στ ΠΎΉΟΚ ΠΧΟΕΙ͂Ο ΠΕΤ- 
ιἊ πἄσωβε ποου κνηδοώςο πρέθῆος πα. εἰπᾶρδρερ, επᾶ- 
": τἄχρο δὰ ΤΗΚ᾽ χε ΠΉΎΚ ΠΝΟΎΤΕ πᾶρεοςϑο Ἴ ἐροκ. πᾶ- 

ΠΟῪΤΕ πεοιπὰ πᾶριορπ ἐροῖ ΠΝΟΥΤΕ πᾶ τρδλλερειδ Ὁ ππᾶ- 

19. ΧΙΧΕΕΎΕ. ἈΛΠΡΆΛΟΟΥ ΤΟΎ ΔῊ πότε ποερπώβῳ ἈἈπεκρᾶ π΄ χοο- 

ΡΟῪ ΕβΟᾺ Φ΄ὴ᾽ τεκόολα ΠΥ Ν᾿ ΤΟΥ ΕἘΠΕΟΗΤ πχοεῖο τἄπδοτε. 

13 πῆοβε Ν᾽, ΤΕΥ ἄπρο πῶᾶχε ΝΝΕΎΟΠΟΤ ΟΥ̓ ᾿ΞλΔΔΡΟΥΟδΟΠΟΎ οἷ 

 ἸΠΤΕΥΜΝΎ ΧΔΟΙΦΗΤ᾽ οεπᾶχω ΜΠ ΤΕΎΡΔΗ ΕΒΟΔ ον ΠΕΎΟΔΡΟΎ 
",ΑΑι ἊΝ ΠΕΥΧΙΟΟΣ ΟΝ ΤΟΡΥΉ πΠΘΔῊ ΠΟΕῚ ἡ πε᾽ ΔΎΩ οεπδειλλε 

ΧΕ ΠΙΟΥΤΕ πιᾶκωβ ΠΕΤΟῸ πχοειο ΕΝ ΝΕΚΡΩΟῪ '"ΤΗΡΟῪ 541π- 

ι’ κἄρ. λιάᾶψδιδλλλδ. σεν ἀκ ΓΟΟΥ ἐροΎϑε ποερκο πθε πηεὺ- 

ὅπ, 16.) Ρ. ΡΚΒ, πίρωμε ποπώως ; ρᾶρ. γ6ΓῸ 60Ὲ ςοηῃβθηῖί ΟἸΠῚ ΠΟΒΙΓΟ οοά. 

--’ πτδδᾶποαλιδ 5786 ἴῃ ἤη., Μ. οὐδε τδδποιλιᾶ δὲ τε οὐδε πᾶποβι ἀπ πε, Ν ῸΙΡ. 

οἵ ΘΥΓ, - τ. οὐτε ἡ ἀνομια μοὺ οὐτε ἡ ἀμαρτιὰ μου --- ὅ πωοΥπ ἤν τωι Ὺ εροΐ 

ΡΙῸ ὅ5'υτγ. εἰ σγ. εξεγερθητι εἰς συναντησιν μου, Μ. τῶπκ ἘβοὰᾺ ἔρρδι --- ὃ Μ. - γιΐρ. 
ΠΘΌΓ, ὅυζ. εἴ ὥγαβς. ργδθιγηϊτς καὶ -- ἰάθτη Ομ. διδψδλαλδ. ---- ᾿ ἐρουρε, ςοά. ἐροῦ, 
ΡΙῸΒ ε ΟΧοϊ 1 σα ΠῚ πιοπλρταπα -- ππευροορ, Μ. ΠΟΌΓ. ϑὅγυγ. οἵ ΟΥΓ. ὡς χυων, ρα. μὲ 
σαΊ65, Ἰΐθγα νυ. 15 --- ὅ 7, Ρ. 149, ττευύτδπροο -- ἃπΐα ἐρε ϑαῃι ἴοι οπ. χαὶ -- 7 ἩΚὶ, 
1514,, πογοποτοῦ --- " 5814. 1η]{0 ΟΠ}. χα! -- 7 ἩΚὶ, 1014., πενύτδκοωβο, ἢ. τὰ.» Ρ-ΡΚκε, 
πετᾶκοώβε -- δΔηΐς κηδοώςυο Μ, ΠαΡ. οὐορ, “πο ϑοηηναγίζε δχραηχίζ --- 19. πτπτκ 
Ξ- αι, εἴ 51η., Μ, --ϑγγ. εἴ Οσγ. πϑοκ πε -- ἰ' εροῖ -- με, Μ. τδροι -- πποΎτε -- Μ, 
Πορτγ, οὐ Ὑα]ρ., ὅγγ. - 6γ. ο θεὸς μου -- Γαραγ. .... ερίδατ -- τ δι κι  ΚΕΕΎΕ ΡΙῸ εν τοῖς 
εχθροις μου --- “ἢ χχπεκρδι -- ϑύτο- Ποχ. εἴ 51η. 2᾽ π., Μοιῃρῃ. -- Ογ. τοὺ νομου σου 
-- ΄ἦ πποβε -- ϑυγο--Ποχ. οἵ 51, 2᾽ Π1. αμιαρτια,, Μ. εθ8ε ποθι, ϑομηναγίχο τομὴ ἀρπο- 
501 εθ8ε, τ. σμαρτιαν -- πωδκε, Μ. πελι ποᾶκι, 584 ϑομηναγίχο Ἔχραηχίς σοραΪαπη, 
ΘΥΤΟ Ποχ, εἴ ϑίη, 2᾽ πι. λογος, ΟἿ λογον -- 4186 ἴῃ τΠςΐ5 εχ 1αραγ. -- Αιδιρ ΟὟ ΘΟ ΠΟῪ 
Ξ δίη, εἵ Μ,, ϑυγο--οχ, οἵ ὅσ. χαι συλληφθητωσαν -- οεπδίκω... ....ς Δ χφτς πεΥυχι- 
σον, Μ, οΥορ εβοὰλ ἤει ΟὙΟΔΙΘΟΎΙ πεν ΟὙΛΕΘ ΠΟΥ εὙὐξοδχι ἢ} πρδηχῶκ ΕἘΒΟᾺ 
Ξ- ὅγγ. εἴ Οἵ, χαὶ εξ ρας χαι ψευδοὺυς διαγελλησονται 1 συντελειαι (51η. 2" πὶ. εν 
συντελεια, εν) -- εχῖτ πεκρώου ΤΗΡΟῪ Ἀπκδᾶρ, ΠΕΟΌΓ, οἵ τ. τῶν περάτων τῆς γης; 
ϑΎτοΠοχ, [5.»}» σιούπα Ὅλο, Ψυ]ρ. οὐ μηίπηι ἰογγαθ, Μ. ἔπεδτ Ἀπκᾶρὶ τῆρε, 
- Μ, ποη ἀρποβοῖξ λιδψδλιυλᾶ. 

Ρ9, ΠΥῚῚ, 4-ις. 



{τὺ 

ιὸ ΦΟΟρΡ᾽ ποεκω ΤῈ ΕἸΠΟΔΙΟ ΠΎΟΟΥ λε οενἄχωωρε ΕβοΟἋᾺ εοὐ- 
ἤν τον τ χ᾽ επε Ἅε ΕὙΤ ἅλοει εν ἄκραλρϑι.. δποκ Ἅλε ἔνᾶχω 
ῬΕΡΆΝ ες πρτεκόόλα ἀΎὼ ΝΑ ΤΕΔΗᾺ φὰς πεκίηὰ] πη ΔῪ ΝΟΤΟΟΎΕ ΧΕ 

ἄκώυωπε πὶ πρεο.ΟΠἼ ἔροκ᾿ ΔΎ Ἀλλ ΠΟῪ ἈΧΠΕΦΟΟῪ π- 
5 τάθλιίψιίο. [ΝῊῪΚ πᾶάβοηθοο εἰν ΨΔ Δ ΔΕΙ ἐροκ᾽ χε ΠἸΤΟΚ πε 
ΠΝΟΎΤΕ πᾶρεος ΠῚ ἐροὸκ πάνου τε πᾶπᾶ. 

ιχ. πΘθ. ἐπχὼκ εβθοὸλ πνπετπᾶςθβθε πκεοοπ. τε Τ Ὑλουρᾶφιδ 
9 ΠΝ ἌΔΎΕΙΛ ΕἸ ΔΙ ΤΟΧΗ ΠΝΤερεσρωκῷ, Ν ΤἈΛΕΟΟΠΟᾺλ ἄλλιᾶ Νπ- 

ΟὙρΙιὰ ἊΝ τοΥυριὰ που ΒΔ λ᾽ ΔΎΩ ΔΟΚΤΟΟ ΝΟ τωδΔβ δΔοα- 
πᾶτδοοε πλουλδιὰ ολλ πειὰ ΠΝῈΡΔΛΟΎ ἈΝ ΤΟΝΟΟΎΟ ΠπΟΟ.. 

ἐν χες. τ ἰπιλι ΠΕ ΝΑ ΧΙΤ ΕὙΠΟΔΛΙΟ ΕὙΚΤΡΗΥ ΝΛ ΠΕΤ ΧΙ ΔΛΟΕΙΤ 
ι᾽. ΦΘΗῚ ὐὰ Τλουᾶιδ' ΜῊ ΠΝΎΡΉΟΚ ἂν πὲ ΠΝΟΥΤΕε πτἄκδδν 

ι:. ΠΟΚ᾽ ΕΥῪ ΝΗῪ ΔΝ ΕΒΟΔ ΠΝΟῪΤΕ ΟΝ ΝΕΝΆΛΗΗΘε ΠζχΟοεῖο κκὰ 
πᾶν ΠΟῪ ΒΟΗΘειὰ οὴ πεν ΘΙ Ψιο ΔΎΩ ποΥχᾶι πρώλτε οΥ- 

ἰδ λε ρηαβ -- Μ., ὅγυγ. -- Οσσγ. οἹλ. -- [ Ζοορα (Ρ. 198) ποῃ τϑοῖθ βοδιῖ Πᾶς Ρᾶδσ. 132 

ΠΟΙ ΙΟ15 το. ΠΟΠΕΠΟΙΙ νν.17. οἵ 1 ὃ, σαη1 1Π1ς ΡαΊπ.ι15 τἀ πίη} Πα ΘαῖαΓ -- οὲκ πεκηδ. (5ογῖθα 

Ομϑὶτ τδι 1πΠ ἤπε ψυεγβ8), Μ. -- 5.0Γ. εἴ Οἵ. τὸ ἔλεος σοὺ -- πιδὶ Ξ- Μ., ὅ5υζ. ΞΞ αὐ: οἵ. 
- καδαχπῶτ -- Μ. εἴ 8ϊη., ὅυγ. εἴ ατ. χαι χαταφυγὴ μου --- ἐδ πτκ, Μ. πϑοκ πε, 

ϑυτγο-Ποχ. ] , τ. οἱ. -- εἰπδψαδλλει ἐροκ᾽......ὅ πδρει ο ΠῪ εροκ, Μ. δι- 

πδερψδλιπ ἔροκ πᾶπου τ᾽ χε πΠΘῸΚ πὲ πδρεο οπτ ἔρος] -- αϊ. οἵ δῖπ. σοι ψαλω, 

ο θεὸς μου" οτι ἀντιληπτὼρ μοὺ ει, 6ζγ. εἴ ὅγυ7γ. οὔ. οτι, ᾿ὶς νθσο ρμβοϑὲ ὁ θεὸς 

ΟὨ,. οἴϊδπι μου --- Ρ5. ΟΙΧ, ατα]ὰ5 οἵ ᾿πιτα τὰ οχ 1.4 5.47΄. ---- ᾽ἰ μος ἴοϊ. σςατοῖ ποῖῖβ πὰ- 

ΠΊΘΓΑΙΙΡῈ15 -- ΕἸΠΟΔΙΟ ΕὙΚΤΗΥ ΡΙῸ εἰς πολιν περιοχὴς; Μ. εογβᾶκι πτε ΟὙΤΔ ΚΡΟ 

-- αηῖο ΔἸτογα πε παν Μ. ΠᾶὈ. τε, ϑύυγο--μοχ. καὶ --- ᾿ξ ττάκκδη ποὼκ (7 εκ, ρὰσ. 566, 

πτᾶκαδδη "}) ΡΓῸ ὁ ἀπωσάμενος ἡμᾶς -- ρΡοδῖ Εεβ0Ἃ Μ. «44. περλδι -- Τ᾽ μἰὶ, ᾿δ1α. 

δι ἀλεπάληηίθε (510) --- ἢ πκοειο σοῖοτ! οὔ. -- πουβοηϑειᾶ -- Ῥευτοη., ἔαϑαν. ποὺ- 

βοηϑιὰ δὴ πεηϑλιψιο, ϑύυσο-Ποχ. Ξ Οσ. .. .. εὰ θλίψεως, 14. Μ., Ἰίσοῖ αἰϊψαὶ ςοαά. 

Ιοραπὶ ἐβολώθεη πεηροχρεκ -- δυῶ -- ὅυ1. οἵ Οτγ., Μ. οἱ. 

ΙΧ, ὁ πποῦτε ἄκκᾶδη ποὼκ ἀκωριυώρῃ: ἀκπουδο ΔΎ ὁπ ἀκυπϑῦτηκ εἰχῦπ. 

ἰδλκποειν ἀἀπκᾶρ ἀκ τρτώρῃ : δ σδιδε περ ον κυ ΤΉΡΟΥ χε δοκιακ. ἴδκτοᾶβε 

πεκἌΔοο ΕΡΕΦΒΗΥΕ ΕὙΜΔΙΟῪ ΔΚΎΟΟΝ ΠΟΥΗΡΠ ππκὰρ πρητ. “ἀκὶ πουϑλειν 
Ἐπ τΞ - ἔχον ἩΜΕΎΡΦΟΤΕ ΦΗῪΚ ΕὙΡΕΥΠΟῪ ΦΑΆΘΗ ΠΟΎΘΟΤΕ εκᾶο ἐρὲ ΠΕΚΑΙΕΡΙῪ ποΎρραξ : λιὰ- 

τούχοι οῷ τεκουπδαι δὼ πγο ται εροὶ. δι  ΨΔΆΑΑΑ. δ δ πποῦτε χε φοὲξ 

πεοιπετουᾶδβθ χὲ ὑπ τεληδ τάπει οἰκιαλᾶ ΔΥῸ ὙδΔερ πιὰ ππεοκΚΎπΝ. ἧ πῶι πε 

γλλᾶδὰ δύ πῶι πὲ ἀδπδοοη: εὔρδιαα πὲ πτᾶχρο τυλδλᾶπε: ἰΟΥ̓ἌΔο πὲ πᾶρρο: 

0 δ Β πὲ πλεβηο πτυδρελπιο : ὙΠΔΟΟΥΤΗ ΠΑ ΟΟΥΕ ΕΒΟᾺ εἐαπ Τλοναλιὰ: τὰ 

πὰ ἈΟ ΡΥοΟ ΦΎΠΟΥδΔΟΟΘΕ δι. 

Ῥ:. ΠΥῚώῚ, τό -- ΤΙΝ, 1:2. 171-13. 



111 

“ΕἾΤ. ολξ πεννουτε τ πνὰρ ΟὙδολλ' ΔΎΩ ΝΜ ΤΟΩΙ πετ πη δος αι 

ΠΝΕΤΘΆΙΒΕ ἌΛΆΛΟΝ 

ΙΧ. Ξ. ἐπχωὼκ εβ0(Ἃ τἴἷἠ ΝΕΟΛΛΟΥ ΠΆΔΥΎΥΕΙΆΔ. 

ὃς πῆοῦτε οὐτκ ἐπδοοπο᾽ τ ΤΗΚ ἐπᾶςυληλ. ΧΙΝ ἄρηχα 

Ξπκᾶρ, διχικᾶρ, ἔορἂι ἔροκ οι ΠΤΡΕ πάη τ κκᾶρ, ἀκχ Δ ο τ 

1 ὴ᾽ ΟὙΠετρδ᾽ ΔΚΧΙΆΛΟΕΙΤ ΦΗΤ χε ἄκωωπε πᾶϊ ΝΘΕΆΠΙΟ᾽ ψκ.- 
- Ὁ ΠΎΡΥΟΟ ΕοἸΧΟΟΡ ἈΛΠΕΛΛΤΟ Εβ0Ὰ πχᾶχε. τπδόοιλε ἐπεκ- 

““ἀπωπε δ ἕπεο ἐηδχιρᾶιβεο ορὰ τρᾶιβεο ΠΝΕΚΎ ΝΟ, 

ιάψδλαδ).. 

ΓΧΙ. ξΞὰ. πεψᾶδαλοο ΝΠ ΆΔΎΕΙΆ. 

᾿ . . . . . . . . . . . . . “ . . ᾿ . 

Τ ἔχε π ΤΟΣ πε ΠΝΟΥ ΤΕ οὐ ΤῊΡ᾽ πᾶρεος ΠῊἼ ἔροιο] πτνδκίλα 

8. ἀπ. ἵἴερε πδογχδὶ οὶ πᾶΑ ποΟΎ ΤΕ ΔΎΩ ΠΔΕΟΟῪ πὲ ΠΝΟΥῪΤΕ 

πτάβοηθίδ᾽ τἄρελπίο πὲ ΠΝΟΎΤΕ. 

Δ ὁπ πεππουτε -- Γασαγ. εἴ Μ., ΡεΥ. δγω ρᾷκ πεῖ... .., ΚΥΓ. τ ΟΥ. εν τῷ θεῳ, 

γαῖ. εἰ ϑῖπ. εν δε τῳ θεῳ --- Ρ5. ΠΧ, ππεολλου -- Ραυ., 1αραγ. οῖτ πεοαλοῦ -- Μ, ὅυγ. 

οἵ ὅτ. εν υμνοις --- ὃ ὁη -- εν, Μ. ριΐεῖ -- ὅυγ. ἣν». --- ὁ Μ. οῃλ. χε -- πδι πρελπιο -- Μ., 

ϑΥΓ. -- ὅτ. ελπις μου -- ἈαπΎρτοο -- 5ΥΓ. εἵ Οτ., Μ. πελὶ ΟὙΠΎΡ..... --  ἄχπεαιτο, Μ. οἵ 

5ΥΓ. Ξ στ, ἀπὸ προςωποὺ --" Τρδιβεο, Γαραγ. εἴ Ῥαγ. ϑδιβεο -- Τα Ια Πα1115 Ῥ5Δ]ΠΏ], 
εἴ ας ἀεῇβοϊαπί 1 564 6 ηΡι15, Βα ΠΟ πα οχ βαϊτ. ΡοΥ. --- 5. {ΧΧ1,7 χε -- οτι; 

Μ. κε τᾶρ -- πε -- Μ., ὅγυγ. -- (γ. οπ]. -- πποῦτε οὔτηρ, Γαραγ. εἴ ΡεΥ. πποῦτε 
πδοώτηρ, ΘΥΓ. -  αγ. θεος μου χαι σωτηρ μου, 14, Μ. 564. ἀρϑαιβ χαὶι -- πΊγηδ κί 

δῖ τε Περγ. ὉΩΝ Νὸ, Μ. νυ ὶρ. εἰ ὅυγ. - ὅσσ. οὐ μη μετάναστευσω --- ὅ πδποντε 

- Μ., ὅ5γζγ. - Οσγ. βίπε μου -- ΔΎ πδέοου πὲ ππουτε, Ἴδῖοσὶ χαὶ ἢ δοξα νου" ὁ θεος 

-ΡεΕΥ. ττδ βοηθεῖ -- τὰ ρελπῖο πε ππούτε, Μ. ὅυγ. α]ρ. πεῦγ. εἴ Οσ. χαὶ ἡ ἐλπὶς 

μου ἐπ' τῷ θεῳ. 

ΠΧ, χε πτὸκ πποτε ἄκοώωταις ἐπδυληλ᾽ ἀκ ππτεκκληροπολλιᾶ ΠΠΕΎΡΦΟΤΕ 

ϑητο ἀχπεκρᾶπ.͵ ἶ ΟἿ ΟὙΦΟΟῪ ΕβΟΘΙ ΟὙΦΟΟῪ ΟΠ ΔΟΎΩΡ, ΟἿ ΠΡΑΚΠΟΟΎΕ ἈΛΠΕΓρΡΟ᾽ 

δ. περοονυ πούχώμ ὧδ οὐχώμ, ἥ απδαλου ΕβΟἋ ὧδ εἐπερ ἌΧΠΕΑΑΤΟ ΕΒΟᾺ κι- 

πο ΤΕ πεοῖδ ἈΠ τές. πικν πετηδίϑειπε ποῦ “ τὶ τε θὲ εὐπδψδλᾷει 

ἐπεκρᾶθτε ποτε ὧδ επερ πεπερ ετρα τ ΠΗΔΕΡΗΤ ΠΟΎΦΟΟΥ ΕβΟᾺΡΗ ΟὙΦΟΟΎ. 

ΧΙ, ἡ κη ἐρὲ ἸΔΨΎΧΙΗ πδΔΟΎΠΟΤδΔΟΟΕε δι ἈἘΠΗΠΟΎΤΕ, ερὲ πδουχδὶ τᾶρ οδφ της. 

καὶ τᾶρ π͵τΟοο πὲ ποτε πδοώτηρ πδρεο 0 ΠῪ εροοὶ πίπδκιαα δ ἘπέεφοΎο. 

δ ΥΗΔΎ ΤΕΥ ΤΟΥ εχὰΣ πρώλλε' ΤΕΥΠΡΩΟΤΒ ΤΗρΤ π᾿ ΠΘῈ ΠΟΎΧΟ Εδορικε ΔΎΩ 

ΟὙΧΟλ ΕΣ εδοηογωλο. ᾿ πληπ δυχιωολπε εκ ποώον πτδτιλλη᾿ δίπωτ οἷ οὐ- 

εἰβθε. δΎπωτ ριουοοπ ον πόώδλ᾽ ΠΕΎΟΛΛΟΥ πὲ οἷ ΤΕΥ Τά Προ ΕὙΟΔΦΟῪ οὰλ ΠΕΥΡΗΤ. 

λιδδδ. πλὴν ὙΔΨΎΣΧΗ ΦΥΎΠΟΥΔΟΟΕ ἡ πχοειο Ερὲ ὙΔΦΎΠΟΛΟΠΗ τὰᾶρ δᾶ 

ϑτηςι - "πᾶϑτε ἐροῦὶ ΟὙΗΔΤΩΤΗ πιὰ ΠἌΆΔΟΟ᾽ ΠΩΡῪ ΠΗΕΎΠΦΗΤ ἈΠΕ 5 1Ὸ ΕβΟἋ, 

διδψδαδ. ΠΗΟΎΤΕ πὲ πειίβοηθοο. 19. πληπ ΤΘΗΡΕ τρολλε ΟΟΎΕΙ Τ᾽ ΦΉΠΟΥΣ 

Ρς, ΠΧ, 14 -- ΤΧ, τος. ΠΧΙ, γ-8. 

δ Γι τον 

Ῥ.ΉΣ: πΒ: 
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ἐπ κα, 19 ΠΝΟΥΤΕ δΔοᾶχε ΝΟΎΟΘΟΠΙ] ᾿διοετας πᾶὶ ΠΟΕΠΟΝ ΔΎ ΧΕ 
᾽ 6: μος 

πσαὸ μι , μετ πᾶλαᾶθτε πάππου τε. ΔΎω πὼκ ἤχοειο πὲ πηὰ χε ΠΤΟΚ 
πε ΔΓ ἈἈποΥὰ πουὰ κἂ τὰ πεοδ βηΎε. 

ὑχπι ΖΒ. πεψδλαλοο ΠΝ ἌΔΎΕΙΆ ρλκ πτρεοζθωπε ολκ πχδιε 
Ἡὐλουλαδιᾶ. 

3 Τωρπ σλλοὶ ἐροκ ΠΟΤΕ πάνου τε ἃ ὙΔΨΥΧΗ εἰβε 
Ἄλλο Κ ΔΎΩ ἃ τδοᾶρξ βωλ Εβοὰλ ὃὴ οὐκᾶρ, πχδιε πᾶ ταλο- 

Ὁ ΟΥ09Ε ἙΑΛΑΝ ἈΛΟΟῪ ΠΡΗ ΤῸ τὰι τε θὲ πτδιουωνδθ πὰκ ἘβοὰᾺ 
«ϑλὶ πετουδὰ β΄ ἘΝ ΔΎ ΕἸΤεκόολλ ἈΝ ΠΕΚΕΟΟΥ. χε πεκπᾶ οὧτπ 
Ὁ ἘΦΟΎῈ ερενδιννο, πο πΟ ΤΟΎ ΝΔΟΛΛΟῪ ἔροκ. τι τε θὲ εὖ- 

ἡ ΔΟΛΑΟῪ ἐροὸκ δῖα πδῶπρ ἀῶ ἔνδοι πνδσιχ εἐορᾶϊ ρας πεκ- 
δ ρᾶπ. ερε ΤΑ ΨΎΣΟΗ οεὶ ΕβΟἌΘΝ ΟὙΩῪΥ ἈΝ ΟὝΚΕΝ ΝΕ φενο- 
ΠΟΤΟῪ ΝΤΕΛΗΔ ΝΔΟΛΑΟΎ ἐπεκρᾶν. εἰκυδνρπεκλλεεγε οιχες 
πὰ λοσ' πειλλελετὰ ἐροκ πε πη ΔῪ πυωρπὶ 

1ΧΠΠ. 'Ξτ. ἐπχὼκ εβθολ πεψδλδλιοο ἌΔΎΥΕΙΆ. 

δας ἀρ. Ἢ ΠΑΝ ΟΥΤΕ οὐὟΑλ ἘΠΔΡΡΟΟῪ ολς πτρδοποωπκ᾿ νπεραε τὰ- 
ῬΟΡΕδ 9 ΨΥΧῊ ἔθότε ἀπχᾶχε. ἄκρρδίβεο ἔροΐ εἸὐοοουϑο ΝΝΕΤΟ 

1 διοεται -- [αραν. 501. εἴ ὅγδθς. ἡχουσα, Ρεγ. δαοετας, Μ. δἀποοϑαιον -- πᾶ- 

ποτε -- ΘΥΓ. εἴ ὅτγ., ασαν. εἴ Ρευ. - Μ. πᾶππουτε πε --- 5. {Χ17|} φὰς πτρεη- 
πε -- ΒαΥ., ἔαραγν. τττερεαώπε, ΟΥ. ἐν τῷ εἰναι -- ϑφκ δἰτΘΓᾺ ΠῚ τ ἐν, ἤασαν. 

εἴ Ρεγ. - Μ. οι --- - Μ. χε ἃ -- ἀκλλοκ - ὅυ7γ., τσ. σοὶ, Νυϊρ. εἰ Μ. πῷητκ -- δυῶῷ 

εθρεοφιρι πᾶκ Ἐβοὰ, ἈΒαβῖ ἃ σοίογιβ -- Τ᾽ εκ, Ρ. 56, δυτδοδρξ (510) -- ΒΩᾺ Ἐβοκ, Μ. 

ἀχπ) Μ. ὅϑυζ. οἵ ὅσ. ϑυγ. - ὅτ. ποσαπλως σοι -- αὐ πδιταλοοιυε εἴ δηῖο ἔπ (ΡοΥ. 

ΠᾺΡ. καὶ --- ὃ Ρεν. ππετουδδβ --- ὅ δύ αδαδβῖ ἃ σβίθιβ ---- ἢ ΘαΠΙ αἸσ 5 ἰηϊτῖο ον. ὠςει 

- Γαραν. οὙκῖτπε -- ΡΟγ. φποποότον, ΟΥ. ὅυγ. Να]ρ. Ποργ, οἵ Μ. ργαθιηῖτ. καὶ --- ἴ τε- 
πεδν, Μ. Ναὶρ. πεῦγ. ὅσ. οἵ ὅσ. ἴῃ Ὀ]. --- 5, ΠΧΤΠ, χαὰθ ἴῃ ἀποὶβ ὃχ ΡϑΥ. --- ὁ πᾶ- 
ποῦτε, Γαραγ. -- Μ. ὅυζγ. Να]ρ. μοῦτ. εἴ Οσ. πποΥτε -- ἐπᾶϑροοῦ -- δῖη. ὅϑυγ, δἵ ἢςθσ. 
τῆς φωνὴς μου, Μ. δυϊρ. εἰ τ. τῆς προσευχῆς μου - ἰαϑθαγ. δα πτρδοεποὺπκ 

δ 
Ξ- ὅυγ. εἴ Οἵ. εν τὼ ὄεεσθαι με πρὸς σε; Μ. Οπ.. πῥὸς σε. 

πε πῴηρε ππρώαλλε οὶ. ππᾶρῆ πχιπδόπο ἩΤΟΟΥ ΕὟΘῚ ΠΕΎΕΡΗΥ ΕΒΟᾺΡΗ ταιῖτε- 

πρᾶ. "Ὃπἄπρηήᾶρτε εχιηδόμο ἀπρκὰρ ΤῊ ετυρπ᾿ οὐ Ὑρίλιδλο εοιυᾶπει τῖ- 

πρκᾶρ. ΤΗῪΠ εροο. 

{ΧΠ], χε ἄκίυύωπε καὶ πϑοηϑοο δὼ ἐηδ τεληκ οὰ οδίβεο ππεκυπῷ. ἃ τὰ- 

ΨΎΧΗ τόδ ἐροκ᾽ τεκουύπδαλ τε λοι Ο ΠῪ ἔροο. ὁ ππτοοῦ Ἀε ἄγϊπε ποὰ ταψυ- 

ΧΗ ἐπχιχη" οεπδθὼκ ἔρον οὰ ΠΕΟΗῪ ἀπκᾶρ. ἰοεΔ ὙΑΔΥ εἐὡρδὶ εὐδίκ πἰ τον τε, 

οεηδίυωπε τὸ πβδιθοορ. ἢ πρρὸ λε πδευῴῷρᾶπε εαῖὶ ππου τε ΔΎ πὰ ἘΓΎ Δεῖ 

πδι οὐο πιλα ΕτρκΚ᾽ ἀκάλος]. χε λοτα πόὶ ὙΎᾶπρὸ πποτυλχε ρὲ πκιπδοιῦ. 

Ρς, Χ]ν 12 τ Ἱ ΣΧ], 1-. ΕΧΤῚ, 1.5.3. 
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Ξαποπηροο ἄνω ἐβολραὶ παληῆε πνέτροωβ ετᾶπομιδ' 

4 πὶ πτᾶυτων ππευλᾶο πθὲ ππεϊοηοε, [ΔΎΟ Ὁ ΜΠ Τ ΕεΥ- 

που π΄ ἐεολεύε)" Ὁ ΡΤ πο τον λον Κοονο νδτε εττν 

υχιν,1 ΞἋ. [πχῶκ Εβ0Ὰ πεψᾶλαλοο πτωλη ΠΆΔΥΕΙΆ. ππερηλλῖδο 

ΑΝ ἹΕΖΕΚΙΗᾺ εβολρὰς πώᾶχε οᾶκ παλᾶ πόδε ΕὙΝΗῪ Εβ 0 !. 

. ᾿ . . . . . . . . . . . 

δ Ὑνδιὰ Τὰ ψ1πὲν ΤἄΚΟΟΤ ΤΟ ἄκοπα ἐροκ᾿ ἀπ δουωρ, δὴ 

ΝΕΚΔΎΔΗ, πόσει ἐβολον πᾶσδθον ἈΠΕΚΗΙ ἱπεέκρπὲ οὐδᾶβ᾽ 

ὃ ΟὙΩΠΉΡΕ πὲ ο΄ὴ᾽, Τ᾽ ΙΚΔΙΟΟΎΝΗ]. οὐ ΑΆ Ερον ΠΝΟΎΤΕ πεὴῆ- 

οὐ ΤῊΡ᾽ θελπίο ἸΝΕΚΡΩΟΟῪ 'ΤΉΡΟΥῪ πκᾶρ, [ἄγω θδλδοοὰ Ετ- 

ΝΕ Ἰ᾿ἸἸ Εν ὙΣΣΑΛτεο βονς 

ὃ χγώ ἀϑεβῖ ἃ Γαραγ. Ρευ. Μ. 8501. εἴ ὅσ. -- ππετρϑωβ -- [αρβαγ. 501. εἴ ὅτ, ἐργα- 

ζομενων, ῬεΥ͂. ετρϑῶβ -- ὅτάποαιιδ, Μ. -- υ. αδικιαν --- ὅ ππεΐοναε, Μ. Ξ ὅγυγζ. 

οἵ Θζ. πουοησι -- Γαραγ. δσο ΑΛ -- ττεύπιτε -- ΚΥΓ. ΠΘΌΓ. οἴ 2) π1. 515.) Μ. ππου- 

φιτξ, Ἰίσοῖ ϑοηηναγίχε ςοπίγα ςοάϊσιιπι δυοϊοτιταΐεπῃ. εἀ! ἀοτῖς του ιξ, Ἄα]ρ. οἵ στ. 

βἷπθ αὐτῶν -- [αραγ. εὐρωβ -- Μ. ἴπ ἤη. δάά. πε --- Β5. ΧΙ͂Ν, τα]ὰ5 ἐχ Ρδγ.» 

Ταραγ. εβοἋᾺ οᾶ, εἴ ψχπαιδ πδόιλε -- ψοσρα πιερηλεΐδιο. 416 ἴῃ ἤπ. ποῇ ἰθριιητατ 

ἴῃ Θυτοσποχ, οἵ ἴπ αυϊυβάδπ) ργαθςοῖβ ςοαά. --- " ΡΕΥ. πδειδτο, Μ. ργαβθημτς ὦ 

- Ιαθαγ. ΔΎ δκώοπο -- Μ. Να]ρ. ὅγυγ. εἵ ὅσ. -- ροβῖ πεκδυλη Μ., δάά. ὡδ ἔπερ, 

- 1αραγ. εἴ ῬεΥ. τππδοει -- Οσ. πλησθησομεθα -- 486 ἴῃ ἀηςῖ5 ἀδβαηῖ ἴῃ ςοά.;) εἴ 

ΓΟΒΕ ΓΙ Π.115 οχ ΡΘΥ, --- ὃ ογώπηρε πε, Μ. ουορ, (σοι πφηρι, ὅυγ. Ἄα]ρ. εἴ στ. θαυμα- 

στος -- ΠΠΕΚΡΩΟΥ ΤΗΡΟῪ ψἴπκδρ -- 5ΥΓ. Ὗυ]ρ. εἴ στ., Μ, πῖπτε δύρηχο ἀπκᾶρι ΤΉρα 

- δγώῶ ϑδλδοοδ - Μ, εἴ Πθῦσ., ὅγἍ. - αγ. και των εν θαλάσσῃ; Νυϊσ. οἱ ἱπ νιαγΊ. 

ΠΧΊΠ, " εἐτρεύπεχ οοτὲε οὶ οὐρῶπ επετουδδβ' σεμδ ΟΕ Εροο] ΟΠ ΟὙσπΕ 

ποετάλρροτε. δΔΎΤΔρΡΟ ΗΔῪ ΠοΟΎδ ΧΕ ΕἸ ΦΟΟΎ ΔΎΧΟΟΟ ερῶπ πρεμπδο" ΔΎΧΟΟΟ 

χῈ πῖιλλ πετδηΔΎ ἐρο’ ᾿δΔΎΡΟΤΡΕΤ πρεμδηοαλιδ ΔΎΩΣΧΗ ΕὙΦΟΎΦΕΤ. ΠΗΟΎΤΕ 

πδακο τον, πρώλλε πᾶ πεοιονοϊ οἱ ΟὙΦΗΤ εὐ φηπ' ΔΎΩ απδοογωποα ὃ πεαχιοε 

πόί ποεῖ πάππον τε. δ ΠΕΎΥΠ ΑΎΤΗ πε ποῶτε (510) ππϑηρεώηα. ὅ δΎωῳ δ πεὺ- 

Ἄδο Ῥσώβ πρητου ΔΎΩ ΤΟΡΤΡ ΤΗΡΟῪ πόὶ πετηδν ἐροου [ΔΎΩ δ ρώλνε πιλὶ 

Ρϑοτε' δυχω ππερβηνγε ππΟΎ τε ΔΎΕΙΛΛΕ ἐπεο τδακῖο. ἢ απδεγῴρδαπε πο πλιι- 

κδίοο εὐχὰς πχοειο δΎω πεαηδοτε εροο] δΎω οεπδκιτδειο πσι ΟὟ πιλα ΕΤΟΟΥ- 

τῶπ δρᾷν ΠΕΎΡΗΤ. 

ΓΧΙΝ, “ ἐρε πεολλοὺ πρεπεὶ πδκ πιο τε οὶ οἰώπ' δΎῳ εὐπδ πδΔΚ ἩΠΕΎΕΡΗῪ 

ὃῖτ ϑιερογοδίλην. ὁ οώτα εἐπεπληὰλ ἐρὲ ΟὙΟ πίλὶ ΠΗῪ ερᾶτκ. δ πώδχε 

ππδιολλοο δ᾽ “κδόλ, εροπ΄ ΔΎ ππὸκ πετηδκώ εβ0Ὰ ππεητωδο τε. --- ᾿ πετοοβτε 

ΠΤΟΟΥ φὴς τες σύλλ' λΗρ οτ οὐδόν ὅ πετωτορτρ πογώως πϑδίλδοοδ' τᾶ .η 

Ἄπερροον ππεσροειλα, “ οεδ ΤΟρτρ πόὶί πρεθποο Πποέρροτε πδὶ ΠΕ ΤΟΎΗΡ, δ᾽ πες 

κρώου ρῆτου ππεκαλδει' Καδιοῖ ΠΟΎΟΎΠΟΟ ΠΠΕΘΙΟΟΎΕ Ὁ ΤΟΟΎΕ Ἀπ ρογρε, [ἢ δκ6ι- 

πώεα ἀλπκδο ἀκτρεο Γρε ἄκτδε δδο τραλλλδο᾽ δ᾽ ΠΕΙΕΡΟ ἈΠΠΟΎ ΤΕ ἈλΟΎΡ, ἈλαλοονΎ" 

Ῥξ, ὙΧΙΠ; 4. ΤΙΝ; ς-6. 

Εμασμεμτα Οὐρτο-ϑαηιρισλ, ΝΟ], 1, 10 



υχνν ΚΕ, ἰεπχὼκ εβοᾺ τῶλε πεψδλαλοο ΠΎ ΔΗ ΔΟΎΥ δΔΟΙΟΙΪ. 

[ πα κε ἀκλοκιλαᾶζε ψκλον ΠΝΟΎ ΤΕ ἌΚπιοε ἄλαλος πθὲ ωδῪ- 
1 πΙΟΕ Ἀπρᾶτ. ἄκχιτν ΕἘΡΟΎῪΝ ἐππᾶς ἄκκω ποπΘΎΨιΟ κ-- 
19. ΠΈΝΑΛΤΟ ΕβοΔλ᾽ ἄκτᾶλο πρῆρωλλε εχἧ ΝΕΝΔΠΗΎΕ ἂπεῖ 
ΕΒΟΆΘΙ ΤΙΝ ΟὙΚΩΘΤ ἈΚ ΟὙΛΛΟΟΎ ΔΚΝῪ ΕΒΟᾺΔ εὐλλᾶ ΠΆΣΤΟΝ. 

8 Γνδβθωκ ἘφΟΎΝ ἐπέκηὶ οὴ ρενδλιλ' ἐηδτ πᾶκ πνδερη τ᾽ 
"“ τὰ ΝΔΟΠΟΤΟΎ ΠΟΡΧΟΥΎ εἃ ΤΑ ἄΠρΡΟ ΧΟΟῪ φὰς πᾶϑϑ- 
5 Β᾽0. [νᾶ ταλο πᾶκ ερρᾶϊ πρεηδσλιὰ ΕὙΚΙΩΟΥ" τηδτᾶλο 

Ρ5. ΠΧΥ," δκλοόκιιᾶζε -- εδοχιμασας - ηΐϊς ἄκπιοε Μ. Παδ. οΥὐορ --ἰ αἵ. ; ἄκπιοε εἴ 

εὐδΎπιοε ΡΙῸ ἐπυρωσας οἵ πυρουται --- 1 Ῥεγ. πρειθλιψιειο -- ἀαπελατο ΕβοΟἋ - Μ. 

γαῖ. εἴ δ1η. ενωπιον μων, ϑυγοτ-βοχ. μθῦτ. γα]. οἵ ὅτ. ἐπὶ τὸν νωτοὸν ἡμῶν --- ἢ Ῥεν. 
πϑεῖρώμε -- ΔΚ τ τὰ ςΟά. πιοηήοβο, ΡϑΥύ. δἄκειτεν -- χαὶ ἐξηγάγες ἡμᾶς --- “ὁ πορ- 

χουν --ὠς διέστειλε, Μ. χοτοῦ -- αηἴο ἔδ ϑυγ, εἵἱ Οσ. μὰ. χαὶι -- 5 ΄συδα ἴπ ἀπςῚ5 

οχ Ρεγ.) ςοά. οπ]. -- εὐκιώου, Μ. πωῶτ πᾶτκᾶο ρῖὸ μεμυαλωμενὰ -- αηἴρ αἷϊ. {πᾶ- 

τᾶλο -- Μ. τηπδιπι, σὰαἹ τοϑροηάοι Ν Ὸ]ρ. οὔογαηι, πθς πο ΑἸ. Οομρὶαϊζ, 2᾽ τι. ϑ1η.. 
οἴ Υ. 5ΌΡΘΙΓ νϑυβη, ἄνοισὼ ΡῖῸ αγαος, ποιησω, αΪρ. ΠαΡ. ονηὶ ἵποθῆδο αγιθίμηι, 

Μ. ὅγτ. οἵ ὅτ. μετὰ θυμιάματος χαι χριων, 4πιὰ6 ϑ 14. Πα. ἴῃ ἔπ, νεῦβαβ. 

ἄκοοβτε ΠτεΎΡΡΕ χὰ πᾶὶ πὲ πευοοθτε. ᾿δρε πε τῖλοαι τρε δτδιῦε περ- 

δρωωδ' απδευῴρᾶπε οὶ ππτελτλε εἴοσω. ὑπ δοον ἐπεκλοα πτέροῦῖπε ὃ 

τε απ τ ρηοτοο ποώςθε πδουωωλε. ἰἧ πτΟΟῪ ππτερηλλος ΠἩΔΟΎΡΟΤ᾽ ππτε ΠΟΙΒῪ 

ἈΛΟΡΟῪ ἈἈΠΤΕΛΗᾺ. πῆτε πεὶὰ τᾶτθε πευοουο ἃ ποῖλε πϑπεοοου ρώτ' οεπδκιυ- 
κἂκ ΕβθοἋᾺ κἄὶ τᾶρ οεπδολόου. 

ΠΧΥ,' πκᾶρ τηρῇ ΤἈλουλδὶ ἀππουτε. ΨΔΆΆΧΕΙ ἐπεορᾶν τεοου πεπεοοινου. 

ὄ δλχιο ἈΧΠΠΟΥΤΕ ΧΕ ΦΕΦΟΤΕ ΜῈ πεκοβηυε οἷν πδιυδὶ πτεκδύλε οεμ δ᾽ ΚΙ δΟἋ Ερὸκ 

πσί πεκχᾶχε. ἢ πκᾶρ ΤΉρΡΌ ΔΡΟΥΟΥΘΟὟ πᾶκ ποεψδ Ἀεὶ ἐροκ᾿ πδρουψ  Ἀ Ἀεὶ 

εἐπεκρᾶπ πετχοοε. λιδψδλαα ὅδαληΐτη πδίθηρε ΠΤΕΥΠΗΔῪ ἘΠΕ ΘΗ Ύε ἀτπηποΎ τε. 

εαΐϑοτε ὁπ πεαίϑοκπε ἐρουε πῆρε ππρώμε. ὅ πεῦτκτὸ πϑδίλλοοᾶ εἐπετιυου- 

ὡοΥ" οεπδαλοοςθε πρὰ ΤΟΎ οὰλ πείερο᾽ οὰλ πλλὰ ΕἸ Ὺ ὙπηΔεΎῬραπε ἐρρδὶ εχίυς!. 

Ἶ πετὸ πχοειο ἐπδίωνμ δὲ τες δύλλ' ἐρὲ πεβλ(Ἃ δώζυτ εἐαὺπὶ πρεϑποο πε  ποΥδο 

ἈΑΠΡΤΡΕΎΧΙΟΕ ἌκλλΟΟΥ ορδὶ πρητοῦ. διδψδλαα. ἢ πρεθποο οὐον ἐπεππου τε 

πΤΕΤΠ ΤΡΕΥοΟΤαλ ΕἘΠΕΡΡΟΟῪ ἀλπεοοαλου. ἣ πε υδοῦκω ΠΥΔΨΎΣΧΟΗ εὐωπϑ᾽ τἴπεο ἵ 

ἘΠ ΔΟΎΕΡΗ ΤΕ ΕὙΚΙΑΑ, 

ΓΧΥΤ. ἐπχωκ εβοᾺ οπ πεοαλου πεψδλαιοο πτωλη. ἢ πποῦτε πρτηκ εχὺπ 

ΠΥ ΘΑΛΟῪ Εροπ᾿ ἀδρε πεκρὸ πίχοειο ΡΟΎΟΕΙΝ εορδὶ εχῶπ. λιψδλαα. ἢ ετρϑπθιακε 

Ετεκριη ρᾶς πκᾶρ᾽ ἄγ πεκουχδὶ φῇ πρεϑποο τηρου. ᾿ὁ κλρογουῶπϑ πὰκ εθοἋ 

ποτε ποσί πἌΔΟΟ᾽ ΠΟῪ ΤΕ ἀᾶρε ΠΆΔΟΟ ΤΉΡΟΥ οὐώπϑ πὰκ ΕεβοᾺ. ἤλλρε ἥρεθποο 

εὐ ρᾶπε ποε τε λΗλ᾽ χὲ κπᾶκριπε ΠΗ ἌΔΟΟ ο᾽Τ ΟὙΟΟΟΥΎ Τ᾽ ΠΥ ΧΙΑΛΟΘΙῪ ΦΗΎΤΟΥ Πππροο- 

πος ρᾷὰν πκᾶρ. λιάψδλιὰ. ὃ δρογουωπῷ πᾶκ Εθ0Ὰ πόὶ πΆλος πιο Ύε᾽ ἀἰᾶρε 

πΆΔοΟ ΤΗΡΟῪ οὐῶπ πᾶκ ΕβΟΔ. ᾿ πκὰρ Δ Ἀπεουκᾶρποο πε ΟΥ ὙῈ οὐκοῦν ἐροι. 

δ ΘΑΛΟῪ ΡΟΝ ΠΕΜΠΟΎ ΤΕ ΔΎΩ ἈΔΡΟΎΡΘΟΥΤΕ ΦΗῪΚ πόδ πεκροου ὙΉρΟΥ ἵϊπκλρ. 

Ῥο. ΤΥ, τοῦ ῖς. 

μὲ 
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πᾶκ ἔρρᾶϊ πρέενλλᾶοε ἈΝ ὍΝ ΟΙΕ ἈΝ ΟὙΩΘΟΎΦΗΝΕ ποῖλε. λιᾶὰς- 

ι᾽ ΨΑΣ. ΟὟΟΝ πιλλ ΕΤΡΟΟΤΕ ΦΗΤΟῸ ἈΠΝΟῪ ΤΕ, ΔΆΛΗΙΤ Η ΟΟἿ ΑΛ 

τἄᾶχω ΝῊΗῊΤΝ ππεντᾶ πχοεῖο ΠΑΝΟΥΤΕ ἄδΎΉϑ ΠΎΔΨΎΣΗ. 

1 διῶ εἐρρᾶϊ ἔροοὶ οὴὲ τᾶ τἄπρο᾽ ἄγω διχιοε Π ΔΟλΛΗ διλκ 

ι5 πᾶλδο. εὔχεὲε ΔΙιΝΔῪ Ἐχιηοπο οὺλ ΠΡΗΤ ἈΠΡΤΡΕ ΠΧΟΕΙΟ 

ι᾽ οὐ ΤΑΣ Εροι. ΕἼβε πᾶι ἃ ποΟΎ τε οὐτκ εἐροι᾿ ΔΟ ΓΟΤΗΩ 

80 ἘΠΕΦΡΟΟΥ Ἀπδοοπο. [᾿ολδλαδ δ Ὑ ΠΟῪ ΠΙΟΎΤΕ ΠΕΤῈ ἈΛΠΕΩ- 

οἄφε πᾶ ΔΗ ΕβθΟἋ λλλοο ΔΎΩ πεοιπᾶ Εβ 0Ἃ 3.3 λοἱ!. 

υχγ. ἔξζ. ἐπχώκ εβολ πεψᾶάδλλλοο πτωλη ΝΠ ΆΔΎΕΙΔΙ. 

9. πληΝ ποτε πδουα πτἂπε Ν ΝΕΟ [ΧΙ ΧΕΕΎΕ. ΔΎΩ τ λλη- 

95. "ΤῈ ΠΤ ἀπε ΠΝΕΤ ΛΟΟΓΕε ΟΝ ΝΠΕΎΝΟΒΕ. ἃ πΧοεῖο ΧΟΟΟ εὐἸκω ΤῈ 
ἅκλλος! εβολον τ βδοᾶπ' χὲ ΤνᾶΚκΚΤΟΙ Οὴ ΠΕΤ ΗΚ πϑδ λδοοᾶ. 

 Ῥου. ρεησίε -- ἰ τοῦ ποιἍε 5ΌΡΘΙ ὙΨΘΙΓΒΙΠῚ 80 ἃἰίθγα πηδπὰ -- Μ, οτλ. δια δλλαδ. 

-- Ὁ τδχω πῆτῆ -- 2) ΠΏ, 51η, ϑύτγο-Ποχ. ΑἸά. (οπιρίαῖ. εἴ Μ, ππτδοδχι ὥδτεῖ 

ϑηποῦυ, Οἵ. Βεῦγ. εἴ Ναὶρ. και διηγήσομαι -- ττειτδ οχ ΡΕΥ.» οοά, ἰϑρὶς ππτεῖῖτ, 50Γ,. 
τ ὅτ, σὰ, Μ, ππη ΤΗΡΟῪ ετ -- πχοειο πᾶ: ΟΥ ΤΕ ΠΟῚ ΔΡΠΟΒΟΙΟΓ ἃ Μ. ΠΕΡγ. α]ρ. 5υΓ. 

εἵ ὅτ. --- "ἶ δίχίοε πτδολη οὰκ πδίλδο, Μ, δισίοι ἀπδίΆδο προυο, ΠΡ. Θυτο--ἤοχ, 
εἴ τ. ὑψωσα ὑπὸ τὴν γλωσσαν μου --- τ ΘΉ τ ΞΞ ὙΠ ΡΞ 910; εἴ αι. ΒΕΥ --Μ' 

ψυϊρ. ΠΘΌΓ. 5υΓγ. εἴ Οἵ. πᾶρητ -- εροι - ΑἸά. (οῃηρὶ. εἴ ὅγγ., Μ. μερζγ. εἵ Νυϊ]ρ. -- συ. 

ΟΠῚ, ---- "" εβ οἋᾺ ἄκακος! 501115 5414. Ιερτ ---- Ῥβαῖτηὶ ΓΙ ΧΝῚ Π1Π1] Βαθοῖαυγ ᾿ἴπ ποϑίγὶ5 σοδά. 

- Β5. ΠΧΥΙ͂Ι, “" πιτᾶπε ργῖυβ -- περσ., Μ. ψυϊρ. ὅγυγ. εἴ 6σ. ἴῃ ρ]. χεφαλας -- Παραγ. 
οἵ ΡεΥ. ππεο κιχεον -- δγω - Μ., Να]ρ. ὅυ0ζ. εἴ σσ, οὔῃ. -- Ρευ. ππτλητε πτᾶπε, Μ. 

γαυϊρ. Ποῦγ. ὅυζγ. οἵ σσγ. κορυφὴν τριχος -- δὲ πεύποβε -- 5υ0ζ, Πθῦτ. Ν]ρ. εἴ στ. εν πλημ.- 

μελειαις αὐτῶν, Μ. εις ουαλεσδαλελεο, ϑομηναγίχζο εἴβοιϊ πουακε.... --- “5 Παραγ. εα- 

κῶτ ἄκκος, Μ. πεῦγ. να]ρ. ὅυζγ. εἴ ὅσσ. ἐπιστρεψω -- χε 5οῖι.15 5814. Ἰαρῖζ. 

ἘΧΥΝΤΙ,  αδρε πποῦτε του πτε πεοχᾶχε χώώρε εβολ᾽ ποεπὼτ πόΐ πετ- 
ἌΟΟΤΕ ὅλλλοο! ἀλπεοιλλτο εβοᾺ. ἥ δρουωχη πὲ εδρε ΟοὙκᾶπποο χη’ ΠΘῈ 

ΠΟΎΑΛΟΥἈ Ὁ εὐὐδο  θ Ἃ ΕβΒ0Ἃ πηδρρελὶ πκῶρ τ΄ ϑΔΡΟΎΡΕ ΕΒΟἋᾺ ππτεῖρε πόσί πρεορηοβε 

ππδορὰκ πρὸ πηοντε, ᾿ δρογεγῷῴρδπε πόὶ πλικδίοο πο ΤΕ ΛΗ Ἃ Ἄλπελλτο ΕβΟἋ 

ἌποΥ ΤΕ᾿ ἈΑδΔΙΡΟΥΟΎΡΟΤ ΦΡ ΟὙΟΎΠΟΓ.  χῶ ἐπποῦτε Ππτε ΠΨΔ Ἀεὶ ἐπε ρδι' σΕβ. ΤῈ 

τεριη Ἀπετδοδλε ερρδὶ εαπ πλδποωτπ' πχοειο πὲ πεορᾶπ' σελ ΤΟΡΤΡ 341- 

πείίακτο εβολ. ὅ πειὼωτ ππορῴδιος ΔΎΩ πεκριτης Πππεσηρδ᾽ ΠΟΤΕ οὰλ πεζιλλδ 

ετουᾶδβ,  πποῦτε πᾶτρε πειολλΟτ ΠΟΎΩΤ ογῶρ, φῇ ΟὙΗΪ πετδοειπε Εβ0Ἃ 

ἩΠΕΤΤΟ ἌΛΠΕΙΠΕ ΠΡΟΛΛΗΤ ἡ ΟοὙπ τχώρε' ἈΠ Ππετ ΠΟΎδΟ ΕἸΤΟΎΗΡ ὁπ ΠΎδῴΦοο. 

ὅ ΠΟΤΕ ὃ. πτρεκει Εβ Ἀφ Ί θη “ἀπεκλδοσ᾽ ὃ. πτρεκεὶ Εβ 0ΟἋ οι πχδιε, ΔιδΨδλλαδ. 

δ πκᾶρ ποεὶῖ καί τᾶρ δ ΨΨΠΗΎΕ ΦΩΟΎ ἀλπελλτο ΕβΟἋᾺ ἈπΠΗΠΟΥΤΕ ποιτῖδ΄ ἈΚΠΕΛΑΤΟ 

εβοκ ἸπηοΎτε Ἀπιορδηκλ. ᾿Κκηλπωρ ΠΟΎΦΟΟΥ ερηδκ ΠΟῪ ΤΕ πτεκκ ηροπολλιᾶ. 

δι δοσβῆβε πτοκ λε δκοβπτωτο. "᾿ πετοῆρ πτᾶκ πδογώρ ορᾶϊ πρητο᾽ δκ- 

Ρ5, ΤᾺΝ, 1τ6-20. ΧΎΥΙΪΙ, 22-23. 

ἘΕ Ῥκε:: 



Ἷ χεκᾶο ρὲ 'ΤΕΚΟΎΕΡΗ ΤΕ Χωΐλκ οὴ᾽ ΟὙΌΝΟΟ ΔΎΩ αν δίλωχϑ, 
5. ΝΟῚ πλᾶο ΠΝΕΚΟΎΦΟΟΡ ἐβολον πχᾶχε ΕἸ ΓΟΎΒΗΣ. ΔΎΝΔΥ 

επεκαλκὰ χλλλοοςθε ΠππΕ᾿ καλὰ λλλλοοςε ἈΠ ΠΟῪ ΤΕ" ΠΡΡῸ ΕΤῸ 31 
ὃ ππετογᾶδβθβ᾽ δΔΎρωορπ πόϊ πᾶρχων᾽ ΕὙΡῊΝ ἘΦΟΎΝ ἘπΕτ- 
Ὁ ΨΔΆΆΔΕΙ ΠΝ ΤΆΛΗ ΤΕ Ν᾽ πϑεερειθηλα ΠΡΕΟ ΧΗ ΧΙ. ΟΛΛΟῪ ἘΠΝΟΥῪ ΤΕ 

8. ΟΙΝὴΝ ΝΕΚΚΆΗΟΙΔ᾽ ΠΧΟΕΙΟ ΕΒΟΔΟΝ ἈΠΗΤῊ ἈΠΙῊΔ. Εἰ ΜΑΔῪΎ 
ΠΟΙ βενιδλλι Ν᾿ ΠΚΟῪΪ οὴ Τεκοτδοιο πριν ΠΙΟΥΛδ ΜῈ 
πεΎρησελλων ἰπᾶρχν πζὰ Βουλὼν ἈΝ πᾶρχὼν πνεφϑᾶ- 

9. ΔελΑ. ΠΝΟΎΤΕ ρον π Τεκόολι' ΠΟΤΕ τσολι πἰπᾶὶ πτἂκ- 
ὃ. ΟΕ ΤΟ Τὰ πᾶν. ΠΕΡΡΩΟῪ πᾶν ἌΩΡΟΝ πᾶκ Ἐπέκρπε ΘΙΕΔΉΛΑ,. 

. 

“ἢ χὰλκ -- βαφῇ, οὰἱ ἢϊς τοβροπάδι Μ, δώκ -- ἀγὼ πδίλώχϑ 5015 Π40. ϑαῃιά. 
- εττονυβης, Μοιρῃ. ποῦγ. Να]ρ. εἴ ὅγγ. Ξ- ασ. παρ᾽ αυτοὺ --- "ὃ ΔΎΝΔΥ επεκλιδαι- 

“οοωε -- Μ. εἴ υ]ρ., ὅγγ. Ξ, ὅσ. εθεωρηθησαν αι πορειαᾶν σου -- [αϑαγ. πετουδδβ 
-- ὅδ τάρην ππιϑερεώῶπνακ, ΡεΥ. ππιϑηρεώπαι -- πρεπχη -- Μοπιρῆ. πρεοκελικεῖι 
- ἼΖαβαν. εἴ ῬΕΥ. ἈΧπΎΤΗ Ξι εχ πηγων --- "ὃ εαι αρϑϑβῖ ἃ Οσ. 5υγνα]ρ. εἴ Μ. -- κατε ῥσῖιβ 

Ξ- Μ., ὅυγ. Να]ρ. μθῦγ. εἴ Ογαθο. ΟΠΊ. -- αὐτὸ α]ῖϊ. σεῖθιὶ οηλ. -- [αϑαγ. ππεροδ Ἄτειας, 

ϑῖη, νεφθαλειμ. --- “3 πτδκοβτωτῇ -- τες. ὁ χατηρτισω, 5υτο-οχ, ἔνδαν οὐ, Μ. 

Ξ- 2᾽ π1. ϑδῖη. ΑἸά. (ομιρίαῖ. πςρτ. οἵ Να]ρ. ἐτδκερρὼβ ἔρος --- δ᾽ ἐπεκρπε, Μ. νυϊα. 
ΠΟΌΓ. εἴ ϑυγ. - ’  Οσ. ἀπὸ τοὺ νάου σου. 

οοθτε ἄπρηκε ο΄ τεκα τρηοτοο. ὑ" 
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πχοεις πιὸ πουδχε ΠΠΕΤΕΎΔΥΤΕΛΙΣΕ 

πτδύλι ετπδιθώο. πρρὸο ππόσῦμα Ἀχπαλερι τ ΔΎ ποᾶ “ἀπηΐϊ ἐπ πρεπιυ δ. 

᾿ ερωδη ΤΕΥ ΠΚΟΥΚ ΠΎΛΛΗΤΕ ΠΗΠΕΚΔΗρΡΟΟ οτπρ πόροολιπε εὐλάλω πρῶτ᾽ ΔΎ 

πκῶτε ππεοπδοβ οὰκ ΠΟΥ ΤΟΥΕῪ ἀππποΥυβ. διδψδλαλα. ἰ οῖλ πτρὲ ΠΕΥΘΙ ἈΣΠΗΎΕ 
16 πωρὰ πρεπρρώου εορδὶ εαῶο᾿ οπδουβδ οὴ οεδλακώπει. ΠΎΟΟΥ ἈΚΠΠΟΥῪΤΕ 

ΠΤ ΟΟΥ ΕὙἸὙΚΙΟΟΥ ΠΡΉΡΟΟΥ ΕὙΧΟΟΕ ΠΡΟΟΥ ΕἸἼΤΤΗΚ ΠΤΟΟΥ ΕὙΚΙ(ΟΟΎ. 81 ετϑε οὐ τετῆ- 

ἈΛΕΕΎΕ ΠΎΤΟΟΥ ΕἸ ΤΗΚ᾽ ΠΡΤΉΡΟΟΥ πὲ πᾶὶ ππτᾶ ποτε ΟὙε οὐῶρ ερρδὶ ΠΦΗΤΟ. καὶ 
ι8 τᾶρ πχοεῖσ πδουῶρ ΠΡΗΤΟῸ Δθολ. πρᾶραδ Ἀππου τε ΟὙτβλπκωβ πε 

9 δῶο πε ΕὙΡΟΟΥΤ᾽ πχοειο ΠΡΦΗΤΟῪ ὉΥ οἱπᾶ πεοπετουδᾶδβ. δΔαδλλε ἐπκίοε 

δαδί δ τευ πουδιχαδιλώοιᾶ δα πρεάτδειο ππρώλκε. καὶ τὰρ εὐὸ πδτ- 

πᾶϑτε πὲ εὐὐγῶρ. ᾿ἣ πχοειο ΠΟΥ ΤΕ εκολλδαλά ΔῪ τὰ ἐπὲρ πεπερ᾽ πχοεὶο ππον τε 
--- “ -πνὶ μ -- 

πηπεπουκδὶ αμδοοοΥ τ πδη. διαψδλαδ. ἧἰ πεπποΥτε πὲ πποῦτε πτᾶπρο ἀυὼ 

 πρποῦτε ἐπιτιλκὰ ππεθυρίοι ἀχπαιλῖ- ὙΔπχοειο ΤῈ ΤΟθεὲ πεὶ ΕβθΟἋ Ἀλπλλοῦ. --- 

π ἈΠ’ παδηκά ΤΟΎΠΔΥΩΤΗ ΠΆΛΆΔΟΕ οὶ πβᾶροε ἈΠΆΔΟΟ ΕὙΑΕΥΟΎΟ ΕθΟὰᾺ 

πΠΕ ὙΔΎΔΟΚΙΑΑΔΤΕ ἈΚΛΟΟΥ οὰλ πρᾶτ' δα χεερε πρεθποο ΕβθοΟἋ ετόγσε τϊπολυλιος. 

δ γε ρεποηδίωοιπτε πΗῪ ΕΒΟΧΟΗ κηλλε πεδοόοιυ πᾶριυορπ εὖ ἡ πετδῖχ τππουτε. 

δ ἩΡρωοῪ ἀχπκᾶρ, σὐλου ἐπποῦτε ΨΔΑΆΧΕΙ ἐπχοεῖο. ἈιΨΑλα,, ὅδ ΨΔΑΆΆΧει ἐπει- 

ΠΟΤΕ πειτδοδλε ερρδὶ εχ Ὑπὲ {0πὲ δὶ πεειβ τ᾿ εἰε ἸΔῪ ΕὙολΝ Πποιιον οἷϊ 

πειρροου. ὅἢ ττεοου ππου τε τες τ ποδ᾽ ερρᾶϊ εκχτῖὶ πιορᾶηλ᾽ ἀυ τεαδῦκλι 

εοὸ δ΄ πεκκοολε. ἢ οΥγώπηρε πὲ ποτε δ᾽ περπετογάδλθ᾽ ππον τὲ ἔϊπιοΡΑ ΝᾺ 

ΤΓΤΟΟ] ΠΕΎΜΔΤ πουδύλα αὐ ΟὙΤΑΧΡΟ ἈΠΕ ἌΆΔΟΟ ΠΟῪ ΤῈ ΟἈΑΔΑΙΛΑΎῪ. 

Ρς. ΓΧΥΤῚ, 24-0. 
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υχύπι. ΞΉ. [επχὼκ Εεβ0Ὰ δὰ πετῆᾶωβε πεψδίλλοο ΠΑΔΎΕΙΆ. 

“ ΔΝΟΚ Ἅε ΝεΕΙΟΔΗᾺΔ πὲ Φὴ ΤΔΨΥΧΗ ερρᾶϊ ἐροὸκ πχοειο᾽᾽ 

᾿πεουδει Ἀπετερνὰκ πὲ ΠΝΟΥΤΕ ολλ πᾶυδι Ἀπεκη δ΄ οὐ ΑΑ ἡ Γ ΡᾺ: 

ι» ἐπδουχᾶϊ οὴὲ' οὟλε. «τὰ ΤΟΎΧΟΙ Ἐτίολλε χε πη ΤΟ τ- 

ΘΗτΟ᾽ εἰεουχᾶἂι ἘβολονΝ ΝΕΤΛΟΟΤΕ λλλλοὶ ΔΎ εἐβολρλλ πὶκ 

ι6 ΝΜ ΑΛΛΟΟΥ. ἈΠΡΊΡΕ ΟὙβερὼ ΚλλΛΟΟῪ ΟὐλΟΤ᾽ ἈΠΡῚΡΕ ΠΠΟΎῪΝ 

11 ΟἈἈΚΤ᾽ ἌΠρτρε οὐωτε ἄπδᾶοτε ρῶς ερρᾶϊ εχοῖ. οωτΆλ 
ΕροιΙ πχοεῖο χε ΟὙΧΡο πε πεκπ δ᾽ ᾿'κὰ τὰ πᾶζϑδι πνεκαα τ Ν- 

18. ΤΟ ὅτ᾽ ἐρρᾶ! ἔχ. ἈἌΠΡΚΤΕ πέκρὸ ποᾶ ΒΟᾺ “Ἄπεκρ λ- 

. ΙΑ χε ΓΘλιβε οὐ Τ λ ἐροὶ ΟΝ ΟὙδέπη. Ὑοτηκ ΕΥΑΨΎΣΧΗ 
Ὁ. ΠΠΥΟΟΤΟ πΑΡΛΕΤ ΕἸ βεὲ πᾶχδχε. ὍΤΟΚ τὰδρ ετειλλε ἐπᾶ- 

Ρ5. ΓΧΎΠΙ, ατα] 5, ΠῚ {{π|πῈ ν. 14) οἴ ν. 2-14 ἴῃ ΠΟΙ5 οχ Ρου. -- ᾿Ὃ πει.υληἋ ( 5 ΐ5 

πε ΕἸἰΟΔΗᾺ)... ΤΑΨΎΧΗ, ΟἿ. τῇ προσευχὴ μου, Μ. πδιῖ τπτδ Προσευθη ἔπώϑῶι, 

ΞΎΓο--Ποχ. “ἴον «" ΕΞ Ἀλπετεοπδκ πε -- ευδοχιας, Μ. καπαλδ πε -- ἀπεκηδ᾽ 

οὗτας ἀ5ηι6 ἴῃ ἢη., Μ. εἴ α]ρ. - Ο6γ. του ἐλεοὺυς σου ἐἑπάχουσον μου; εν αληθεικ 

τῆς σωτηριᾶς σου, ΘυΓΟ-Ποχ. τιοραθ, Ἰ»βαϑ κακὰν Σ κικας ταθωῦ» τ ὁ Ρογ. οἵ 

ΡΙιβεῖς ετείοαλε, Μ, εβολόθεις τδίοαλι ὑῸ ἀπὸ πήλου -- ΠΡΗΤΟ 501115 5414. 40. 

- εἰεουδι -- ϑΥΓ, ΠΘΡΥ, εἴ ὅτ. ρυσθειην, Ναϊρ. οἵ Μερῃ. εκετουσοι --- ἰδ Ρου. χχπερ- 
τρε ἴθγ; δηΐς δἰἴογαπι εἴ τοί απὶ ὅυγ. οἵ Οσ. μ6Ρ. μιηδε, Μ. οὐἵλε δηΐβ δἰτθυι πὰ τα πτα ΠῚ 

- 1 μπῖ, Ρ. 515, ὀλλοτε (510) ΡΓῸ οὐλοετ, δ δέϊβ ὀλλεοῪ εἴ ΟΑΛΕΚΤῪ -- δλδοτε, Μ. κ18.- 

ὐθδακ, ΘΥΓ, -- Ογ. συσχεέτω -- ΕΟρδι εχοὶ [τὰ ςοά., Ρεγ. οἵ 7 μκὶ (1Ρ14.}.... εκωΐ, Ριϑεϊς 
ταπῖαπι εκωΐ --- 1 Ῥον. πτεκαατ τυδῖοτης, δ δες τττεκαη τ δηρτης --- δ 54ῃ14. 

Ξ ὅυγ, Μ, (οιμρίαίς. ΑἸά. εἴ 5[η. ἱπ|ο οὔα. καὶ -- βιβεϊς ἄλπρτρε (5810) -- 7 εἰ, 1014. 

κε ἴϑλιβει -- Ἅα]ρ. ΠΘΌΓ, ὅσ. εἵ σσγ., Μ, μαδοῖ ἴῃ ἔπ νϑῖϑαϑβ --- κ᾽ Ῥαυ. πθοώτο. 

ΓΧΝΊΗ, ἡ ποτε ὅτου οὶ χὲ δ ΦΕΠΆΛΟΟΥ εἰ Ἐρουπ ὧδ τΑΨΎΗ. ἢ δίτωλο 

ετλοΐρε ἌἈπποΥπ δώ ἀπλαποσόλι' δίει ἐπετηκ πϑδίλδοοῦ ΟὟ ΤΗΥᾺ τεητδο- 

οὐλοτ. “Ἢ δΐἴφιοε εἴχιωωκδικ εβὸ. Ὁ τδοσωβε τε τδορωλ: ἃ πδβδὶᾺ ὠχῆ εἰκῷ 

πρτηΐ ἐπποῦτε.  δυδωδὶ εφρουε επβὼ πτᾶδπε πόΐ πετάλοοτε ἀκαλοΐ παι ΧΗ" 

δΎδ σό.. πδί πδχδε πετλιώκει ἀλαλοΐ οτ ΟὙχιΗσόμ ο΄ ΠΕΤΕ Ἀλπει ΤΟρποΥ δυδ- 

ἅτ ΔΟΟΥ,  πποΥτε πτοκ πτἄκειε ΕἸΔΆΠ ΤΔΘΗ Τ᾽ ΔΎ πδποβε Ἀἀπούρὼπ 

εροκ. Ἶ ᾿ππρτρεγχιωιπε Ετβηη τ Ππόι ΠΕΤΡΎΠΟΛΛΟΠΗ ἐροὸκ πχοείο πχοειο ΠΗ δολι' 

ἈΔΠΡΤΡΕΥΟΥΩΔΟ εἸβηητ πόί πετιπε ποῶκ πχοειο ΠΗΟῪΤΕ ἈἈΠΙΟΡΔΗᾺ ΠΗΠΟΎΤΕ 

πηπδόν, ὅ χε ετβηητκ δίωι εροΐ πουποσίεσ' ἃ πωϊπε φρωβο εκ πᾶρο' "ἡ δῖρ- 

Οὐλ..0 ΕΠ ΔΟΠΗΥ ὐὐλλλὸ πῆρε πτδλλδ δ" ιθ χε πκῶρ “ὅπεκηΐ πε Ὑ Δ ΟΎΟΑΑ Τ᾽ 

πποσήεσ΄ πηπετποσήεσ σγοκ ΔΎΡΕ ερρδὶ εχωϊ. “|δίκωλε πΥυΔΨΎΧΗ δὴ οὐ- 

πηστιᾶ δοώπε πδὶ εὐποσήεσ 1}Ὰδ ποΎδοουπε ον δίωωπε πδνϑ Ἀ1πᾶ- 

Ρδβολη, ἿἋἦ πεΥχι πρρᾶδν ριώωτ πόοί πετράλοοο οἷ ἀπυλη πεΥΨ δ Ἀεὶ ἐροΐ 

πσί πετοώ ἅχπηρπ. 

Ρ9, ΠΧ], 114-20. 



ἘῸ ΡΣκ: 

μὴ : ΡΔΒ . 

ι1ὃ 

ποσπεδ᾽ κὸν πᾶϑπε ἄγω πδουλο' ΝΕΤΘΔΙβΕ ψλλλο! 'ΤΗΡΟῪ 
Ἢ ἈΛΠΈΚΑΑΤΟ ΕβΟᾺ. ἃ πᾶρητ δώςυτ ΕβοᾺ δητο πουπούπεδ, 
ἈΝ ΟἿ διλδιπωριδ' ᾿δΔιδώς ΟὟ ΕΒΟᾺ ΦΗΤῸ ἈἌΠπετ ΝΑ ΛΎΠΕΙ πλα- 

9. ἈΔΔΙ ἈΠΕΙΟδΗῚ ΤΟ ΔΎΩ πεῚ Ν Δολολ τ Ἀἄπειρὲ ἔροὶ. δΔΎΤΓ 
8. ΝΟΎΟΙΘΕ ετἄρρε ΔΎΤΟΕΙ ΟὙΡλΑΧ οὶ πάᾶειβε.Ό. ἄρε τεὺ- 

τρᾶπεζὰᾶ ᾿ὐῶπεὲ ἈΜΠΕΎΛΑΛΤΟ ΕβΟἋΔ ΕὙδοΟρός ͵ἈἊΜΝ ΟὙπᾶς ΔΎΩ 
" ΕὙΤωβΒε ἈΝ ΟὙΟκΚΑπ ἌΔλωΝ ,“ἄρε ΝΕΥΒΔᾺ ρκᾶκε ἔτ λι- 
Ὁ ἩΔΎ ΕβΒοΟλ᾽ ΝΥΚΔΧ ΤΕΎΧΙΟΕ ΠΟΗῪ πα πω ερρᾶϊ ΕΧΩΟΟῪ 
8 ΝΜ ἸΤΕΚΟΡΥΉΗ ΔΎΩ πόῶν Ὁ ΜΝ ΤΕΚΟΡΥῊ “ρει τ ἄρΟοΟυ Ὁ ψκᾶρε 
πεγαάπωπε ρχᾶϊε περ τ άλωπε πόὶ ΠΕ ΤΟΎΗΡ, ΟΝ πεγαδὴ- 

: πε χε πεν τἀκπᾶ τ ἄοοε ψκκ106) ΔΎλιώκει ποωσ ἄγω 
8. ΔΎΟΥΩΡ, ερρᾶϊν εχλκ πελικᾶρ, ᾿πεοίΊοᾶςυ. οὝερ, ἄνπολλιᾶ ἐχν 
ὃ εγᾶ πολλὰ ΔΎΩ ἈΠΡΤΡΕΥΕΙ ἘΡΟΎΝ δὴ Τεκλικα Ἰ ΟΟὙΝῊΗ  κκᾶ- 

ΡΟΥΘ Ο ΤΟΥ εβολρρα πχώώωλλε ΠπΝΕΤΟΝ᾽ ἈΠΠΕΡ ΤΡΕΥΟΡ ΔΙΟΟΎ 
ὃ ἈΝ ΝΆΙΚΔΙΟΟο. ΔΠῪ ΟὝΦΗΚΕ ΔΎΡ πκελλοκρ᾽ ᾿πουχᾶϊ ᾿ἵπεκρο 
ὃ ΠΝΟῪ ΤΕ ΠΕΝῪ Δ ΘΟΠΤῪ ἔροῦ. νδΔΟΛΛΟῪ ἐπρᾶν ἈΠΝΟΎΤΕ 
89. ΦΥ͂ ΟὙΩΟΔΛΗ Τηνδχιοε ψλλλ00) Οὴ ΟὙΟΛΛΟΥΓ ΔΎΩ αἀνᾶρδνδο 3.- 
88. ΠΝ ΟῪ ΤΕ ΕΦΟΎῈ ΟὙλλἄᾶσε Πβρρε' εὐνπεκ τὰἂἀπ εβοὰλ οὶ εἰβ. μἄρε 

ΠΦΗΚΕ ΔΎ ποεευφρᾶπε ἱνεὲ ποὰ ΠΝΟῪΤΕ τἄρε ΤΕΥ ΝΨΎΥΣΧΗ 

ὅὉ δῃηΐβ ἄχπεκαχτο Μ. ἰορὶϊ οε -- Ἅα]ρ. σμπὶ --- “᾿ πᾶρητ -- αἱρ. Πεῦγ. οἵ 8ϊη., Μ. οἱ 
ϑυγο-ποχ. - τ. ἢ Ψυχὴ μου -- ηῖς δΔιδώςΟὟ σὰτὰ Μ. οὔ, χαὶι -- Β᾽δεὶς ἀπετηδι Ύπιὶ 
- ἰάθπὶ ἀαπι δι τε -- 5Ίη. χαὶ οὐχ εὑρον, Μειηρἢ. ὅϑυζ. εἴ ]α. -- τ. καὶ οὐχ ὑπηρξε 

- Ρεγ. πετυδοελουλτ -- δηΐα ἄπειρε -- ΡΕΥ. εἴ ἢ. 1α.7) Ρ. δοᾷ, ᾿ίδέϊς ἀαπιϑε (ϑῖπ. οὐχ 

υπηρχ εν); οπι. καὶ --- ἢ Ἰπ|τῖο ᾿ἴθπ οπ. καὶ -- ΡΕΥ. δνυτοεει, Μ. ὅγτζ. εἵ υἱρ. - ασ. 

ΡΓΑΘηλ τ. χαὶι --- “ἢ ροβῖ ώπε Μ. Παρ. πωοῦ -- 7 μαὶ, Ρ. 176, ἄέπειατο... πουδόρδὲ 

αὐτο, Πάθος ροβίγθπηα ἀρϑαπηῖ ἃ Μ. ὅυζγ. Νυ]ρ. εἰ αν. --- “ἢ Ῥεν. οἵ διβέϊβ. ουτώωβε “απ 

οὙοκα τ Ἃ δον --- “Γ Ρ κεἰς οὔ. ἀᾶρε...... ΕπταληδῪ ἘβΟᾺ -- ΤΗκὶ, ᾿Ὁ14., ποΥ ΒΔ Ἃ (510) 

-- ΡοΥ. ἀγ κελ -- 50Γ. εἴ ὅτ., Μεβρῃ. δρεοκωΐλὰ --- ἢ Ῥεγ. οἵ Ῥιβεϊς τεγτακευοπε 
-ΡΕοΥ. δὰ πεγαδπ..., Μερῃ. Νυ]ρ. εἴ ϑὅυγ. - αγ. καὶ ἐν τοῖς σχηνωμάᾶσιν αὐτῶν 

-- τ Ρ ρος διολιωκε τ αυὐτοι χατεδιωξαν -- τώ -- ῬΕΥ. ὅγτγ. εἵ Οσ., Ῥιβεὶς -- Μ. οὔ. 
- πεκκκᾶρ, - τὸ ἄλγος; Μ. πιλακδυρ, -- διδεῖ χεπεοόδιυι, Μ, ὅυζ. οἵ  α]ρ. -- ὅτ. τῶν 

τραυμάτων μου --- "ἢ Ἰάθν δυονυερ, -- Μ. εἴ ϑὅγυγ., Οὐ. προςθες -- ἰάθπι πευδποιιιὰ 

-- 3. “δρούγαοτου -- ὅυσ, ]ρ. ςῦτ. οἵ ὅτ. εξαλειφθητωσαν, Μ. εαξαηξ -- Τὶ, 

Ρ- 515, πχώκε -- ππετὸπρ -- Πρ. οἵ ὅτ. ζώντων, Μ. -- ὅγγ. ἴτε πωπο -- ΡοΥ. τἰ- 

πρτρεγορδίοου, ῥιβεϊβ ργάθην. δυω πα χαν μὴ γραφητωσαν --- ὅδ᾽ Ῥπεὶς οΥήκε (5ὶς) 
-- ΔῪΡ ἰἴἴὰ οοά., ΡΥ. οἵ Ριίβέϊξ. ἐὰὶ Ρ ΡΓῸ εἰμι - δηῖο πογκδὶ ϑαδιάϊςιβ οαπι 3) ἢ. ὅῖη. 

οἵ ὅ01. οὔ. καὶ -- ππούτε -- ὅγγ. Μ,  α]ρ. Οουιρίας. ϑῖη. αἰϊϊαας, ΟΥ. οδλ. --- ἢ Ῥ πεῖς 

ἐππουτε -- Μ. Νυϊρ. οἵ δῖη., ὅγυγ. -- ασσ, τοὺ θεοῦ μου -- ἰάδηι Θ΄ ογϑω κλπ" γὼ τπὰ- 

χισε, σοῖοιϊ τοϑίοϑ Ομ. καὶ --- ἢ 14. οηλ. ἄγω -- ἰάθην ἵει -- ὃ τάφοι τᾶρε πευῖεψυ.- 

σοονε ὡπῷ - Μ, ϑυγ. ]ρ. ΟΟπιρὶ, ΑἸ4. Τδατη. οἵ ὅῖη., Ἀρθυ. 2225.» Οἐ. ζησεσῆε. 

Ρ5. ΧΥΤΪΠ, 21-133. 

»ὰ “1 Φνω. ἀν -ἀὐ ϑμοκδιοανμοιο.λ κῶς δυναί. 
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“4 ὥπρ. χε ἃ πχοεῖοὸ οὥται πρηκε ἀγὼ Δλπεο σε, πΕΤῸ ν.- 

5. ΠΙΝῈ ΠΡΟΝΤ. ᾿ἄρε ἈΠΗΎΕ “1 πκᾶρ, ἸΟΛΑΟΎ ἐπχοειο" θᾶ- 

6 λᾶοοᾶ Νὴ ΠΕΤΠΡΗ ΤῸ ΤΉΡΟΥ. Χχὲ ΠΝΟΥ͂ΤΕ ΔΝ ΟΎΘΑ ΝΟΙΟΝ᾽ 

ΔΎΩ οενᾶκωτ ππολιο π᾿ ΓΟΥΆΔΙΔ᾽ ποεοΎωρ, τλλλδ Ὺ ποεκλη- 

“1 Ρονόλλει λοο. πεοπεραλᾶ πνεολοδλ πᾶ δλλδοῦτε λλλλοῦ᾽ 

ΔΎΩ πέτλε περᾶν πδοΎωρ, ΠΗ ΤΟ "Ὁ 

ιχιχ. 596. ἐπχώκ εβ0Ὰ ΕἌΔΎΕΙΆ ἈΧΠΡΠΆΛΕΕΎΕ ΕἼΤΡΕ πχο τἄᾶνπρου. 

ὃ πχοεῖο πῆοΎ τε τοτηκ ετὰ βοηθιᾶ. αδρουχιπε π- 

οεογωλο πόι νετθνε ποὰ ΤὙΑΨΎΧΗ ΜΔΡΟΎΚΟ ΤΟΥ ΕἘΠΔΡΟῪ 

. ποεχίιπε πόι! ΝΕ, ΛΕΕΎΕ ἐροΐ ερ Ν ΠΕΘΟΟΎ. ἈΔΡΟΎΚΟΤ ΟὟ 

τ ΤΕΥΝΟῪ ποεέχίθπε πόὶ Νετ χω 100 πᾶΐ ΧῈ ΕὙΤῈ ΕὟΥΤῈ. 

5 »ΑΔΙΡΟΎ ΤΕΔΗΣ ΠΟΕΟΎΝΟΟ εχῶκ ΝΟ ΟὟΟΝ πα τινε ἣ- 

οὐκ΄ ποεχοοο ΠΟΎΟΕΙΟ ΝΙΛΑ ΧῈ ᾶρε ΠΝΟΥΤΕ χίοε ΠΝΕΤΆΛΕ 

6 πΠεκουχᾶΐ. ἄποκ ἍἍε ἅδΥ ΟὝΦΗΚΕ ΔΝῪ ΟὙΕΒΙΗΝ ΠπζΧΟεῖο 

βοηθει εροῖ᾽ ππτκ πάβοηθοο ἄγω τἄπδιτε πχοεῖο Ἀπρώοκ. 

ἐδ ναὶ Ὁ. ἐπχὼκ εβοὰλ πεψδδλλιοο Ν ἌΔΎΥΕΙΆ. 

ιο χε ἃ πᾶ ΧΙΧΕΟΎΕ ΧῈ ΠΕΘΟΟΎ εροΐ᾿ ἀΔΎω πετϑᾶρερ, τ ἁ Ψυ- 

Ὁ Π αραγ. εἴ ΡΙδι15 εέϑηκε -- ᾿Ιϑίϊ5 ἄαπίοε.... - Γαραῦ. Ῥεαγ. οἵ Ρίδιϊ5 τθοίιπι5 πε ττο 

-ΡΩΥ, Ἄπειπε - [αραγ. εἴ Ρίδί15 προλατ, Μ, πηετρώουι Ἀἀπεληο πτΎδα -- ΚΥΓ. εἴ 

Οτ. πεπεδημενους αὐτου --- ᾿ὅ Ρίξίς ἐπχοῖο, Μ. Ὑαυ]ρ. Πθῦγ. εἵ ὅγγ. -- ὅτ. αὐτὸν 

- ΠΕΥΠΡΗτο τήρον, Ππεῦτ. Ψαυ]ρ. οἱ αγ. παντὰ τὰ ερποντὰ εν αυτοις; Μ. ..... τ- 

ὥγηπτα - ϑυτοπῆοχ. 9.5 ς δοῦν οὐ ολ5 --- ὅδ Ῥργ. ποειώπ -- 8ῖη., Ῥίβεϊς δ 
εἰαῦτ 1, τακπολειο..... ποεκληροπολι --- ὅ7 Θ8Π14. ᾿π1ἰῸὸ ΟΠ. χα! -- ππεο αλλ Ἃ 

- τ. ψαυΐρ. εἰ πεῦτ., ὅγγ. Μειῖρῃ. Αἰ ά4. Ταυτπίη. οἵ Οομμρὶ. -- ϑίη. τῶν δουλων σου 

- 5. ΕΧΙ͂Χ, νυν. 3-6 οχ Ρευγοη ὁ Γαραγ. πδυεικ --  ΡοΥ. Ἀπερπάλεενυε -- τᾶ ϑο( 
- Μ. εφπδριεο, Γαραγ. εἴ ῬεΥ. τδίροι -- ὅσ. εἵ ὅσ. σωσαι με --- ὅ πχοειο 50115 

ϑῃϊά. πῖς ἰορὶί -- ΡοΥ. ετδβοηθειδ -- ἰπάβς Μ, δἀά. χωλει πδὸ δρι βοῆϑιν εροὶ 

Ξ- ϑῖπ, χύυριε εἰς τὸ βοηθησαι μοι θελησον ; 2᾽ Π1. Ψ6ΓῸ οἰ βάθη, πες ποη Οοιαρὶαῖ. 

ΑἸά. οἵ ϑυγο-ποχ, σπευσον -- υἷσ. Ποονιΐπο σὰ ααἀϊμναπάπηι ηῖο ὕεια ---- ὃ ΡΙδίϊ5 

ΟΠ, ἈλδιΡΟΎΚΟΤΟΥΎ εἐπδροῦ....... ερππεθοοῦ, Γαραῦ. ερεπεθοοῦ --- ὁ ποεχίώιπε, Μ. 

ψυϊρ. ὅγγ. οἵ ὅσ. αισχυνομενον -- ΕὙτῈ 15 - Ογ,, Μ, κδίλωο 15 --- " ππούτε -- 5υγ. 

Ποῦτ. εἴ ατγαες., Ἅαϊρ. εἰ Μ. πδὸ -- ππεέταλε [τὰ Ραυ.,) Γιδίϊς Ἀιοε πισί πέταλε ; ἴθ πὴ 

1αρβαγ. πετλε -- οἱ αγάπωντες --- " Δηΐς ογεβιημ Β6Π14, ΟΠ]. χα! -- πχοειο ἈΓ1115) 

Μ. πεῦγ. ψυϊρ. ὅγγ. εἴ ὅτ. ο θεος -- Ρίδέϊς βοηθϑι -- Β5, ΠΧ Χ, ἀἴα]α5 οἵ πᾶς ἴῃ ἀηςΪ5 

Υ, 10 6χ ΡΟΥ. ---ἰ" Παρ. πδαικεενε, ἢ δ 5 τπδκιχεεν -- ΠΕΘΟΟΎ 8015 Παροῖ ϑαῃιάϊςι5. 

{ΧΧ, πποῦτε πποῦτε δίπδο τε εροκ ἀπρτρδχιιπε δ επερ, “δ τού κοΐ 

δ΄. τεκλικδι ΟΟΥΠΗ δε πνηδολετ᾽ ρίκε πἀπεκαλάδχε εἐροΐ ἔν ΤΟΎ ΧΟ, ἥἤ ὠτῶπ 

ῬΦΊΧΥΝΙ, 14. ΤΧΙΧ.ΊΧΧ, τὸ. 

᾿.᾿ 
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᾿ ΧῊ ΔΎΧΙΘΟΣ Νε' ΕὙΧὼ ἈΝ} Ἅλ00 Θ᾽ ΟὙΟΟΠ’ χὲ ἃ ΠΝΟΥΤΕ Κἄᾶδο 
9 ΟΣ ΠΟῪ ΝΤΕΥΤ Ν Τἄροο᾽ ΧΕ ἍΝ ΠεΤ ἀπ ἀρ ἌΛΕΩ]. πὰᾶ- 

ΠΟῪ ΤΕ ἈΧΜΠΠΡΟΎΕ ποῦ ΒΟΔ ψλλλοῖ ΠΑΝΟΥΤΕ ἐοΤΗΚκ ετ βοηϑιᾶ. 
13 ἈΔΡΟΎΧΙΘΙπε ποεῶχπ πόὶ πετλιᾶβᾶλε ΝΥ ΔΨΎΥΧΗ, κιἃ- 
ΡΟΥδΟΟΔΟΥ ποΟΎΘΘΟΙπε 31:5 ΟὙΩΔΟ ΠΟΙ ΝΕΤΘΙΝΕ ποᾶ ΦΗΠΕΘΟΟῪ 

“ Εροι. ἄνοκ Ἅλε πουοειω πἴαα ΓΙ νᾶ πᾶτε ἐροὸκ πχοεῖο πᾶ- 

5 ΝΟΥΤΕ 'ΔΎω Τπνδουωρ, εχλλὶ πεκοου. τἄταᾶπρο νἄχω 
π ΤΕΚΑΙΚΔΙΟΟΎΝΗ [ΔΝ ΠΕΚΟΎΧ ΔΙ ΧΧΠΕΡΟΟῪ ΤΉΡΟ᾽ ΧῈ ἈΞΠΙΟΟῪΝ 

ιὸ φρἄτβεο. ὙΝΗΎ ἘΡΟΎῪΝ δὴ Τεκόολι πχοειο ΠΝΟΎΤΕ ἐηδρ- 

1 ΠΆΛΕΕΎΕ Ν᾽ ΤΕΚΑΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ ἈΔΎΔΔΚ. ΠΝΟΎΤΕ ἄκτοδβοι ΧΙΝ 
ι5. ΤΑΛΑΝ ΤΚΟΎ ΔΎΩ ὲᾶ ΤΕΝΟῪ Ὑνδχω ΝΝεκουπΉρει ΔΎΩ 

ὦ ὙΑΛΑΝ ΤΟΆΔΟ ἈΝ ὙΔΆΛΝ ΉΎ ΝΟδ ΠΝΟΥΤΕ Ἀπερκᾶ Δ Ὺ ποκ᾽ 
᾽ν ἤδη χω Ἀπεκόβοι ΠΤ τενεᾶ ΤΉΡΟ ΕἸΝΗΥ τεκόοα "“:1π 

ΤΕΚΑΙΚΔΙΟΟΎΝΗ ΠΝΕῈ δ ΝΕ ΧΟΟΕ Ἀπ τ ποῦ πτἀκᾶ δ Ύ" 

1 Ρ)ςες. διυκιοκπε ΕὙΔΨΎΗ -- Εὐχὼ ἀκκος ριογοοπ, Μ. Περτγ. Ὗαϊρ. ὅυζ. εἴ 

ατ. ἐπι τὸ αὐτο, Δ λεγοντες --- ἰδ ἀκαῖ - Παραγ.. εἴ ΡΟΥ.» δ δ “εἴτ -- πετηδιδϑέδεει 

Ξ- ϑυγοσ-ποχ., Μ. μεργ. α]ρ. εἴ στ. ἀρβαιθ. αὐτὸν --- ἢ πᾶποντε Ραϊι5 Ξ Γασαν. Μ. 

2. τι. 51η. ϑυγος-ῆοχ, Οομηρὶαῖ. ΑἸά., οἵ αῖ. 5ΌΡΟΓ ᾿ηθᾶηι, Ρϑὲϊς τε σσ. ας. εἴ ἢςθσ. 

ΟΠ. μοὺ -- ΡΙδἐϊδ Οηλ. ἄχπρονε...... Ἀκαλοῖ πᾶποῦτε -- ΡΕΥ. ετδβοηθειᾷ --- ἢ Ῥ εὶς 

πετλιδβδλλε -- οἱ ἐνδιαβαλλοντες -- ἰ4. ογογωδλδ -- ἰά. Γασαγ. εἴ Ρευ. φειπέθοου 
εροι -- ὅγγ. οἵ θγ., Μ. πᾶπετρώου --- δ ερὸοκ πχοεὶς πᾶπουτε, Μ, ταπἴαυτῃ ΕΡῸΚ 
Ξ- (οπυρίαῖ. ΑἸ4. 51... εἴ ϑυτγο--οχ., Να]ρ. Πμοδτ, εἴ Οσ. ουχηϊὰ οἵα. -- ἔχις πεκολλοῦ, 

Μ. Ψυὶρ. ερτγ. εἴ ὅυγ. Ξ ὅσ. ἐπι πᾶσαν τὴν αἰνεσιν σου --- 5 ςοά. ΟΠ). “Αἴ πεκοὺυ- 

χδὶ, απδ8 τοβίαϊ οχ Γαϑαγ. οἵ ῬΘΥ.», 4ϊ ἴθ ἰθραῃῖ ἀκπειοουῖπ -- οὔτβεο -- τραὺ- 

ματειας; Μ. ἕρδιαλετ ων - αγ. πραγματειας, Θγτο-οχ. ΝῸ]ρ. ποῦσγ. Ταυτίη. ΑἸά. 

Οοηιριαῖ. εἴ 5ϊη. γραμματειᾶς --- ᾿δ οι τεκδῦύμα ποεῖ πποντε, Μ. υϊσ. εἴ ὅγσγ. 

-- ασ. εν δυναστεικχ χυριου" χκυριε, ΠΘΌΓ. πὰ πὰ ἸΠΝ ὨἸΖΔΣ --- 5 δνω - χᾶι, 

Μ. οἱ. -- τδαι το  Ἀο οἵ τδαπτηοδ, Μ, πρῦτ. ΝΌΪρ. οἵ ὅυσγ. - ὅτ. θυ. μου ἴῃ αἴτα- 
19 4ις νοςο -- [αραγ. εἴ ΡεΥ. ἀπρκᾶδτ --- ὃ ππε.... πτᾶκαδυ -- ὅυζ. εἵ ὅχσ,, Μ. ἰη- 

ὙΟΙ50 οΓϊης πιλετπιξ. ἐτᾶκδι το πον ὧδ ἔϑρηι ἐπηετόύοι. 

πδὶ ΕὙπΟΥ τε ππδτε ΔΎΩ εὙὐαλλᾶ εὐ Τὰ ΧΡΗῪ ΕἸΤΟΥΧΟΙ χε ΠΤΟΚ πὲ πᾶ τὰ ἈρΟ ΔΎ 

πδαδαλποτ. ἢ ΠΑΜΟΥΤΕ τὰ Του χοὶ ετόδι κα ἀλπρεορποβε ἐθολοπ τόϊκ τιππὰρὰ- 

πολλοο ἈΠΕ πᾶοεβηο. χε πτοκ πχοειὶοὸ πὲ ὙΑΦΎποινλοπη" πχοειο ΠῊῪΚ ὙΔΡΕᾺπις 

ΠῚ δα κου. ἡ διτδιαροὶ εχὼκ Χιπ εἰ ΟἽ ΘΗ ΠἸΎΟΚ ἈΚΙῪ ΕβΟᾺΟΝ φητὸ ἢ τὰ- 

ἈΔΑῪ ἘΡΕ ΠΑΡΠΑΛΕΕΎΕ ΠΡΗῪΚ πογοει πιλι. ἧ λίυωπε πε ππειϑπε πογαχηνιῦε) 
δ πτῸΚ πὲ πάβοηθοο δὼ πᾶΎδχρο ΠῪΚ πδουτηρ πίοείο. ἃ ὙΔΎΔΠΡΟ τον 

9 ΠΟΑΛΟῪ χεκᾶο ρᾶλ ΠΕΡΟΟῪ ΤΉΡΌΙ εἰσαλον (510) ἐπεοον πτεκαι Ὑ ποῦ. ΑἸπΡΟΧῪ 

ΕΒΟᾺ ΕὙΟΎΘεΙ ὦ ΚΑΤ ΎΡ ΛΟ οὲλ ΠΎΡΕ ὙΔΨΥΎΧΝ ὡὐχπ ἘΓΠΡΚΑΔῪ Ποίυκ. 

Ῥε, ΤΧΧ, 111-10. 
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ὃ ΠΟΤΕ ΝΙλλ πετνδζθεινε ἀλλλοκ μπεθλιψιο ππτ ἀκ  ΌΔ Βο0ι 

ἘΡΟΟῪ πράφϑποοπ ἈΝ ἈἈΠΕΘΟΟΎ ΔΎΩ ἄκκοτκ ἀκτἄνρϑοι" ἀκΗ τ 

9: ἔϑιρᾶι ο΄ὴ' ΠΝΟΥῪΝ Ἀπκᾶρ. ἄκτδωϑε ΤΈΚΛΑΝ Ἐ ΝΟδ΄ ἐρρᾶϊ ἐχωϊ' 

ὃ. ΔΎΩ ἄκκοτκ ἀκπᾶρὰ 'κά λει 3.101. κἄϊ γὰρ ἄνοκ ΠΧΟΕΙΟ 

πηοΥτε ὑηδουῶνο, ΕβοΟἋ Π Ή͵ ΈΕΚΑΛΕ ΟΝ ΝΙἌΔΟΟ᾽ Γηδψδλλει 

55 ἘΡΟΚ Φ΄ὴ᾽ ΟὙΚιθᾶρᾶ πετουδὰβ ἈΠΙΗΔ. σεν ΤΕΔΗΔΛ ΠΟῚ πᾶ- 

σπΟΤΟΥ εἰὐδηψδ λάλει ἐροκ᾿ ἀΎὼ ΤΑΨΎΧΗ ΠΝ Ή ΔΚΟΟΤΟ εβολ- 

οι ΟΝ τόιχ πηᾶχδχε. ΕἘτὶ Ἅε πᾶκελδο πδαλλελετὰ ΜΝ Τεκλι- 

ΚΕΟΟΥΝΗ ἈΞΠΕΡΟΟῪ ΤΉΡΟ᾽ φοτὰνπ εὐγωδηχίωιπε ΝοεοΎΣλο “π ΟῚ 

ΝΕΤΘΙΝΕ ποᾶ ΦΝΠΕΘΟΟῪ Ερο!ὶ. 

ΠΧΧΙ. Ὀᾶ. ξεοολοόολζων. 

1 πποΎτε τ πεκρᾶπ ψπρρο᾽ ΔΎ ΤεκλικΚΔΙ ΟΟὙΝῊ 2ἈΠΟΘΗΡΕ 
9 πρρο εκρινε βπεκάᾶοο ο΄ὴ ΟὙΟΟΟΥΤ Ν᾿ ΔΎΩ ΠΈΚΡΗΚΕ ΟΝ 
8. ΟοὙρᾶπ. “ᾶρε Ν᾿ ΤΟΟΎ ΧΙ ΠΟΎΕΙΡΗΝῊ ἈἈπεκλᾶοο ΔΎΩ πΟΙΒΤ 
ι ΠΟΥ ΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ. ΟΝ ᾶκριπε ΝΉΦΗΚΕ ἈΠΆδΔΟΟ᾽ ΝΕΟ ΤΟΎΧΟ ππῆ- 
5. (ΦΘΗρὲ ΠΝΕΒΙΗΝ πεοίθββιο ᾿πρεηοιλᾶ πε ΛΟΎΝ ΕβῸ Δ ἈΝ 
δ ΠρΡΗ᾿ ἀΎω φάθη Ἀποορ, πρεῆχοωι πχωυλλ. ΟἸΝΗῪΎ ΕἘΠΕΟΗΤ ΘΕ 

 πετηδίϑειπε, σαίοτ! -- στ, ομοῖιος --- "ἢ πεθλιψιοὸ πτᾶκτοᾶβοι ἔροονυ ποδρπς- 

οοπ, Μ, χε ἄκτδαλοι ρδ τη προχρεὰ -- αἴ, εἴ 51η. οτι (ϑγτ. οἵ Οσ. οσας) εδειξας 

μον θλίψεις ποόλλας -- αὐ χαπεϑοοῦ -- Μ. 51η. εἴ αῖ., ὅγτ. Ξ σ6σ. και χαχας -- ἀκ τ, 

Μ. οτοῦρ, πδίλιτς οὐ ἄκεῖτ-- ὙῸ]ρ. 501, εἴ Οτ. χαὶ παλῖν ἀνηγαγεὲς με --- “"' τεκαῖττ- 

τοδ᾽ -- ΘΥΓΟ--ΠΘΧ. 2᾽ τ. ϑ[η. εἴ ]ρ., ΠΕΡΊ. ὙΠ5Ἴ2 τ ΜΞ εϑττὴν διχαιοσυνὴν σου 

- εορᾶι ἔχωΐ -- Μ, οἵ 2) τη. 51η.,) αϊρ. ὅγγ. εἴ ασ. οπῇ. -- ϑα μισὰ -- ΠοΡτ. ΝαΙρ. εἴ 

51π. ἴπ ἤη. οη1. χαι εχ τῶν ἀβυσσων τῆς γῆς πάλιν ανηγᾶγες μὲ; αῖ. εἴ Μ. ποῃ 

ἀρποβοῦπί τῆς γῆς --- ““Δποκ -- 5υγ, εἵ ὅτ., Μ. οπι. -- ποεῖ πποῦτε, Μ, πο, Νυ]ρ. 

οἵ ὅτ. οθεος - ἐηδογώπρ...... οι πιλδος (Γαραγ. εἴ ῬεΥ. πει ἊἈδοο), αγ. εἐξομολο- 
γήσομαι σοι εν σχευξι ψαλμου τὴν ἀληθειᾶν σου (ϑῖπ. οη. εν σχευει ψαλμιου); 

Μ. ργὸ τὴν αἀληθειαν σου, ἰορὶ: πτε πεκαλεϑαληι -- ἰμδέϊαθ ἱμαθ, ϑύτοσπποχ. 199] 

Ἰοιδὰ ΩΣ Πεο. μας τ ββο μοολ5 Ὁ -- “8. Θ4ῃ14, ἴῃ ἔπε δάά. εβολον τι 

τη ζύκδκε, 4186 ἃ Πσαίογ5 (65{10115 ΠΟῚ ἀρποβοιηῖατ --- “ἦ ΡοΥ. ετει -- Μ. - ὅυγ. οἵ συ. ετι 

ὃε χαι -- [αραγ, ῬεΥ. οἵ 7 μκὶ, Ρ. 180, τεςῖο τι τεκλικδιοούπη, οἱ Μ, αἀά. πελι πεκ- 
ὐονον, ἃ ϑοἤη»αγί76 δϑβίθιϊϑοο ϑιρηδίι: ΠῚ, οἴ 5ρΌΓΙαΘ ΟΥΙΡΊΠ15 ΠαΡΙΪα ΠῚ -- τισί πετ- 

πε ποξ - Π[αραγ. Μ. ὅγζ. εἴ ὅσ, ον ζητουντες, Ῥον. π]ί πετούεω -- ἔαραγ. δεῖ- 

ΠΕΘΟΟΎ Εροι -- ϑΥΓ, Ὗα]ρ, εἴ αἵ. τὰ καχὰ μοι. Μεηῖρῆ. πᾶπετρώονυ -- πθΡγ. ἸΏΝ 

-Ρο, ΓΧΧῚ, ὁ πῆρε - Παραγ., ῬΕΥ. πώηρε --- ἤ εκριπε - ΡεΥύ., ἔαραγ. κριπε 

-- ὐ χι-  αραγ., ῬΕΥ. πηρπάοϑβο χώ -- δγω ποιβῖτ πογλικδιοούπη (Ρον. πουλικδίους- 
ΟὝΜΗ), Ὄπδκριπε -- ϑύγο-Ποχ, Να]ρ. οἵ 2᾽ π|. 51η.,), Μ. πέρι πικδ Ἄδανψο. οὐοὸρ 

εὐαείροδπ..... ὅγε: ογάλεθαληι -- ΟὟ, χαὶ οἱ βουνοι, εν δικαιοσυνῃ χρινει --- ὁ Παραγ. 
πα τούο οἱ ποθββειο -- ΡΟ, πηρε --- " Γαραγ. πομλονη, 

Ῥς, 1 ΧΧ, 20 - ΤΧΧΙῚ, 1-6. 

ἘΚΑΟΜΕΜΤΑ Οὐρτο- ϑληιριολ, ΝΟ]. 1]. 10 

ἘΣ Ρ ΖΙ: 
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ΝΟΎΘΟΟΟΥ ΕΧΝ ΟὙΟΟΡῪ; ἀΎω ΘΕ ἈΠΟΟΟῪ ΕἸΡΩΟῪ ἔχας πκᾶρ. 
Ἰ ΝῊ͵ΤΕῈ ΤἈΙΚΔΙΟΟΎΝΗ ΤΟΎ δὴ ΝΕΟΦΟΟΎ ΔΎΩ ΟὙΕΙΡΗΝῊ εὐρὺ 
8. (ΟΔΝ ΤΟΎ ἌΠΟΟΡ. πεῦρχοειο χιν θᾶ λδοοὰᾶ ἃ θδ᾽ λδοοδ᾽ 
" ΔΎΩ ΧΙΝ ΠΕΙΕΡῸ Οὐ ἄρηχο Ν᾽ ΤΟΙΚΟΥΆΛΕΝΗ. πεύδοω πᾶπὰᾶ- 
ΘΤΟΎ ἈΠΕΟΛΑΤΟ εβολ’ [ἄγω] πε χιχεενε νᾶ λω]χρ, πεπκᾶδρ. 

χχ. Ομ. ᾿ΙΔΎΩΧΝ ΠΝΟῚ ΝΕΟΛΛΟΎ ΝᾺ ΔΎΕΙΆ πη (510) πιεοοᾶι 
πεψδλλοο πᾶοάφῳ. 

1 ΟὙΥ̓ΔΥΑΘΟΟ πὲ ΠΝΟΥΤΕ ἈΠΙΟΡΔΗΔ ΠΝΕΤΟΟΎΤΩΝ φὰς πεὺ- 
ΞΦΗ͂Τ. ἄποκ λε πᾶρὰ ΟὙΚΟΥΪ ἃ ΝΔΟΎΕΡΗΤΕ Κιλκ' πᾶρᾶ ΟὙΚΟῪΪ 
8. ἃ πᾶ τ όσε χώωρε εβοᾺ. χε δίκωρ, ενᾶ νολλοο εἰν ΔΎ ετὖ- 
Ἅ ΡΗΝῊ ΝΝΡΕΟΡΝΟβει ΧΕ ΜΚΔΝ Κ.7ῸΝ (ΟΟ0Π Θλ ΠΕΎΑΛΟΥ ΔΎΩ 
ὙΑΧΡΟ ΟΝ ΤΕΥΔΟΤΙΣΣ ΠῸΕ δὴ οριοε πρῶμε ἄν πνεγυαὰ- 

πν τὸν ὁ ΟΤΊΤΟΥ ΞΚΑΛΟΟῪ ἈΝ πρώϑλδεὶ. τ βε πᾶΐ ἃ ΤΕΥ τ χδοὶ- 
ῬΡΞΕΣ ΦΗΤ ὑδολι ΝΎ ΔΎσδΟΔΟΥ πευχίπσονς Ἀπ τευ απ τώδοτε. 

σι 

ΡΡαΥ. ξὐπην οςν. ποΥϑοου οἵ ετροου, Ζημκὶ, Ρ. 4445) τπθπάοβα ετϑρώου -- ἴϑε 

Ἀπρώον ετρώου, Μ. - ατ. ὡσει στάγονες σταζουσαι, ΒΚΥΓ. ἴῃ τοχῖὰ ἴῃ 51η6., ἴῃ 

ΤΊΔΓρΡ. ἴῃ Ρ]. --- ἴ τπτε--Γογῶ -- ὅυχι. εἴ ὅτ., Μ. εοξξζωδι -- ΟΥείρηπη εοο, αϊο. 

Μ. εἰ ὅ5γ1ι. Ξ- σσ. πληθος εἰρηνὴης -- οδππτονοιν τ 5ΥΓ. εἴ ΟΥ. ἕως οὐ ἀνταναϊρεθῃ; 

Μ. υδτεομκονηκ --- ὅ Παραγ. ἄπ ρχοειο -- ἰάθη πίερο -- ἰάθη), Ραν. οἵ Τ᾽ μκὶ, Ρ. 300, 

τοοῖ5 ἄρηχο --- " αὰ8 ἴῃ ὉΠοΟὶδ πὰ ΟΠ ΠΊΘΙΓαπα Θχοϊάθγαπί, οἵ τοϑιϊταῖα απ 

οχ ΡΥ. -- Ιάθπὶ πεορχίχεονε, ἱηήθ Μ, «αἀά. τηροῦν --- 5. {,ΧΧ1Ὶ, τἰτα]αβ. οἵ νν. 1-5, 

9"-15 εχ Ρδνυ. -- δυωχτ 5416 πιεοοδι -- ὅ0Γ, οἵ Οἵ.) Μ. ποῦ ἃρποϑβοῖζ ---- ὁ ουάνδϑοο, 

Μ, ψυ!ρ. μεργ. εἰ ὅγγ. -- ὅσ. ὡς ἀγαθος -- πεεϑητ - Μ., ὅυγ. ΝΡ. Ποῦγ. εἴ ἀγαες. 

Οἤ). αὐτῶν --- ὃ Μ. ρτγαθηλτῖ χε --- ὅ ἃ τευαη ταδοίφητ ἐδῦλι πδῪ -- ὅυτ., ἌΪα. 

εἱῖ Μ, -ἶΞαγ. ἐεχρατησεν αὐτοὺς Ἢ υπερηφανιαὰ -- Ρον. ΔΎΔδΟΟΛΟΥ -- Ἀχπεγκίπδοης κἢ 

ΤΕΥΆΠΤΔα τε -- ὅϑυΓ. Να]ρ. εἴ Οτ. ἀδικίαν χαι ἀσεβειαν αὐτῶν, Μ. οἱ. αὐτῶν. 

ΠΧΧῚ, 1 περρῶου πϑᾶροιο Ἀπ πῆοοὸο πὰπ Ἄωρον πδο. περρῶου πηᾶρᾶβος 
ΑἸ οΔΒδ πὰπ λώρον πδῷ. ᾿ ΟΕΟΥΘΟὟ πδα πδί περρῶου ΤΗΡΟῪ τἰπκὰρ᾽ 

πϑεθποο ΤΗΡΟῪ πδρϑλῖο δ Ἃ πδο. χε δαπερας πρῆκὲ Ἐβθολθπ τόϊς τεπχιυυρε' 

ἈΠΕ πεβιηπ ΕἼΤΕ ἈΚΆΠ ΤΟ βοηθοο. ἰδ οΟ ΕὝΡΗΚΕ ἈΠπΠ|ῃΡ ογεθιίηπ πεὸ ΤΟΎ Χο ἣς- 

πεΨΎΝ ππεβιημ. ἢ ἀπδοώτε ΠΠΕΥΨΎΣΝ ΕΒΟΆΘΗ τάληοε απ παιιδόμ δ᾽ πενρλν 

ὙΔΕΙΗῪ ἀλπεοετο εβοᾺὰ. ἢ απδώηϑ ποεῖ πδὴ Ἀπιονὰ πτᾶρᾶθιδ᾽ ποευ ἈΝ Ἃ 

ΕὙβηΗ ΤῸ] Ππουοει πιιλλ᾿ ΟΕ ΔΟΛΑΟΎ ΕρΟΟ] ἈἈπΠεΦΟΟΥ ΤῊρῸ. ἡ ἀπδωπε που τὰ κρο 

Ἄλπκᾶρ ερρδὶ εαὶὶ Π ΤΟΟΥ πεῦίκᾶρποο πλίχιοε ἐπλιβδποο ποεου Εεβ ΟΡ πὶ Ὑπολιο 

πθεὲ ᾿πεχορτος ἄπκὰρ. ᾿ἷ πεηρᾶπ πδϑώπε εὐἸοΑΔ ΔΑ Ὺ ὐὰ ἐπεϑ᾽ πεᾶρὰπ 

θοπ φ»ἄθη ἈΠΡΗ. οεπὰ ΧΙΟΑΛΟῪ ερρδὶ ΠΡΗΤῸ πδὶ ΠΕΦΥᾺΝ ὙΝΡΟΥ αἰπκὰρ᾽ πρϑεὸ- 

00 ΤΉΡΟΥ πδαλᾶκάρισε ἅλιος. ἰἶ ΠἸΟΑΑΔΑΛΔῪ πχοείο πον Ὑε ϊπιορΑ ΝᾺ πετγεῖρε 
πηειώπηρε ἀλυᾶδλο. ἰδ λυ ΠολδΑΔῪ Ππόϊ πρᾶρ τἰπεοεοονυ ἰυὰ ἐπε πεπερ. 

πκᾶρ, ΤηΗρῦ πδαλουρ ρα πρύεοου εὔεώπε εὐθπε. 

Ρξς. 1ΧΧΙ, 7-9. ΧΧΙ], ττ-ό. 

Ἷ 
᾿ 
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Ἰ πευχιπόονο ΝΗῪ ΕβθοᾺ πὲ ἐβολρλὰ πεγώτ᾽ ᾿ΔΎει Εβ0Ἃ 

5 ΕὙΩΟΧΝΕ οὐλ ΠΕΎΡΗ Τ᾽ ἔΔΎΛΛΕΚΑΛΟΚΟΥ ΔΎΩδΔΧΕ δὴ ΟὙΠο- 

ν πΗρΙδ΄᾽ ΔΎχω πουχίπόονο ἐπχίοε. ΔΎΧΙΟοεΕ Ν᾿ ΤΕΥ τ ἄπρο ερΡδϊὶ 

ιο ΕἸ πε [ἀΎω ἃ πεΥλδο εἰ Εεβολ ρῷχκ πκᾶρ. ετβε πᾶϊ πᾶίλδοο 

᾿ πάκοτο ἐπειλλὰ ΠΟΕΟῈΝ ΦΕΝΦΟΟῪ ΠΑῪ ΕὙΧῊΚ Εβ0 ΠΕΧΔΎ 

χε πᾶωπρε ἃ ΠΝΟΥΤΕ εἰλλε ΔΎ ΧῈ ἐπε ΟὟὙΝ ΟΟΟΎΥΝ δι᾽ πετ- 

19. ΧΟΌΟΘΕ" ΕἸΟΦΗΗ ΤΕ πᾶὶ πὲ ΠΡΕΩΡΝΟΒΕ ΕἸΡΟΟΥΤ᾽ ΔΎδλαδοτε 

ι3. ΤΠ ΤΕΥΆΝ ρΡλλλλΔΟ ἃ επερ.. ΔΎΩ πεχᾶὶ χε πτδίτλλδειε 

“ ΠΑΦΗΤ ΝΤΉΟΟΥΝ ἐπχινχη᾿ δἀϊει ππᾶσιχ Νὴ Νετουᾶδβθ᾽ δί- 

πε εὐλλδο ΤΙΣΓΟῪ γ5λλλοΐ ἈΧΠΕΦΡΟΟῪ ΤΉΡΟ ΔΎΩ πᾶχπιο κ4“3- 

ι' ΠΗΔῪ ΠΡΤΟΟΥΕ. εὔχὲ δΐχοοο χε ὕνγδχοοο ὄπ Τειρε]" εἰοὸ 
ι ΤΥεπεᾶ ΠΠΝΈΚΟΟΗΡΕ π Τἄκο λλι πε πᾶσ. ΔΙΛΛΕΕΎΕ ΕΟΟΎΝ πχὸ 
π ΟὝΘίοε πε πᾶι πάλι ο Εεβολ᾽ ὠδηζβωκ ἐροΎΝ ἐπετ ουᾶδβ 

15. ἈΞ ΠΗΟῪ Τ Ε΄ ΕΕΙΆΛΕ ΕἘΝΕΎΦΔΕΟΥ. ΠΔΗΝ ΠΎΔΚΟΛΑΛΙΝΕ ΠΔΎ ΕἼ ΒΕ 
10 ἈΝΑ ΤΚΡΟΟ ἀκ τ ΔΎΟΟΥ ἔορᾶϊ ον ΠΤΡΕΥΧΑΟΤΟΎΥΎ. πᾶπ- 

δὲ ΔΎρχδΔΙΕ οὴ ΟὙσπε ΔΎΩΟΧΝ ΔΎΤΑΚΟ ΕἼ Βεὲ τευδπολλᾶ. 

90 ἴΘε ὙΨΡΔΟΟῪΥ ΠΝΕΤ ΤΟΥΎΠ πχοεῖο κνἄσεο “ΤεΎρικωνΝ 

᾿ πεγῶτ, Μ. Ψυϊρ. ΠοΡΓ. εἴ ὅυζσ. -- ὅσ. αὔϑαια αὐτῶν -- 4086 ΞΘ ΠΠΓΕΓ, ΟΠ 1558 

ἴπ ςοά,, τοϑιταἴὰ σαπί οχ Ῥϑυ. -- εὐωυοχπε οὰκ ΠΕΎΡΗΤ, Μ. εὐοεαλι ΤΠΉΤΕ ΠΟΥΡΦΗΤ, 

Ψυϊρ. εἴ ὅγγ. -- τσ. εἰς διαθεσιν χαρδιας --- ὃ Ῥαγ. δΔιΎΛΕΚΑΛΟΥΚΟΥ -- Δηΐα δυωδχε 

5414. οπη. χα! --- 3 δΎκιοε, Μ. ψαυϊρ. Περγ. εἴ ϑυγ. - ὅγ. εθεντο -- ἰ᾿ πδύ, Μ. υϊρ. 
αἵ ΚΓ, -- ὅτ, εν αὐτοῖς --- ᾽ 5414. ᾿π|το οι. καὶ -- δγω -- ϑυγ. ΝΡ. Περσ. εἴ Όσ., 

Μ. οπΊ. --- ᾿ἤ ἐτροουτ 5716 ἴῃ ἤη., Μ. οὐορ οεερευθεπι δΎδαλοσι πογαβετρᾶ- 

Ἅ.δι0 ὧδ. ἔπερ, Ὗ]Ρ. εἴ ὅυγ. - στ. καὶ εὐθηνουντες (5. ευθηνουνται) εἰς τον αἰωνὰ 

χκατεσχον πλουτου --- ἡ δηΐο δίἴειω 5814. οὔ. χαι -- ππδδίᾳ (510), ἰθαρε πηδδικ 
ποις πετουᾶδβ -- εν αθωοῖς, Μ. εβθοἋ ει πιᾶϑποβι, ϑοίηναγίχο ὀχραηχιῖ ΕἘβΟἋ 

-- ' 564814. ᾿πἰτῖο ομὰ. χα! -- “»0πηδῪὺ πρτοουε, Μ. ὡδ πιηδῪν ππτὲ τοοῦι, ΝαΪΡ. 
οἵ 50Γ. -- Οσ, εἰς τάς πρωιᾶς --- 15 πτδκολλιπε πδοὸ 6Χχ ἀπαϊορία οἰ 546η] νοςὶ5 ἴπ 

ν. 18 ; [ΟἸΠ.πὶ ΘηΐπῈ ἸηςΙρῖς ἃ πε πᾶο ; Ρουύζοη παρεῖ πττδκίοαππτο), Μ. 98η ετδι- 

σεαλατὶ περδο, α]ρ, Ποῦγ. οἵ ὅτ. συνθετηχα, 2) Π1. 8ϊη. (ςοηΐγα 3) ἡσυνθετηχας. 

ΒΥΓΟ-ἤοχ, δολρος., οἵ ἱπίγα συντεθηχᾶς --- ἰδ διλλεεγε -- ὅυγ. οἵ ὅσ. χαι ὑπελαβον, 

Μ. οτορ, διζχδο ὅθε πᾶρητ -- α'πλοειο αροβί ἃ σοίοιβ -- πε πᾶὶ ἄπδαστο -- Μ. 5υΓ. 

οἵ Οτ,, ῬαΥ. πε χκίπδακτο, ΠοΡΥ, εἴ Ψαἷρ. μὲ σορηοβοογοηι πος, ἰαθον ὁδί ἀπίθ η10 

- “" Ρεγ. ἐππετουδδβ -- ἰάθη δνω πτδειλλε) -- Μ, ὅγγ, νυἱρ. γαῖ. οἵ δίη. καὶ συνῳ 
- ἐπεγϑφδεον (ΡοΥύ. πευρφδεου) -- ὅ0.. Ἅα]ρ. Πεῦγ. ΑἸά4, Οομρ!]. Ταυτίη. οἵ 2᾽ ἢ]. ϑ8ἴη. 

εἰς τὰ ἐσχατα αυτων, Μ. - ΟτΓ. εἰς τὰ εἐσχατα --- δ πκρλτίτκρος ρῖὸ τᾶς δολιο- 

τητᾶς, Μ. πογαιεστολοο -- ϑύγο- Ποχ, οἴ 2) πὰ. ϑίη. δολιοτ. αὐτῶν -- Ρεγ. δκτᾶ- 

ογοοῦ --- ᾿" δυρχδιε ρὴ ογωωσπε ΘοΟάριη ΠΙΟάΟ ἰηΐογραηχογο Μ. Ποργ. ϑυγο-ποχ. οἵ 
2᾽ τῇ. 51η.,) Ψα]ρ. εἴ Οτγ. εἰς ἐρημωσιν; εξαπινα --- "5 ππεττώονα -- Ψα]ρ. εἴ ὅγτο-- 
Πεχ.»), ςοΐογ! ἴῃ βἴηρ. 

ΡΒ, ΧΤΙ, γῶσο, 

πε. , 
,» , 

δ} Σ ΡΖε: 

ΔΕ αὐτῷ 

ἔ, ρααδ: 



ΤῊ Ρακ: 

ΠΣ ππετ': 

κ9η. 

"ΟΝ Τεκπολῖο. χε ἃ ΠᾶρηΗὙ εὐφρᾶνε ἄγω ἃ πᾶ ΔΟΟ ΤΕ (θι- 
9 θεὲ ἄπνοκ Ἅε ἴοοςθο Ἀἀπειειλλε ἀρ θὲ ΝΜ ΤΆ ΝΗ ππᾶρρᾶκ. 
99 ἄποκ Ἅε ἵ παλλλὰκ ΠΟΎοε πιλα ἄκδλλᾶοτε ΝΎ ΔΟΙΧ ΠπΟῪ- 
Ἂ Νἄλλ͵ ΔΚΚΧΙΛΑΟΕΙῪΤ ΦΗΤ ολλ πεκοχνε ΔΚ ΠῚ Εροκ ΟΝ ουὐ- 
85 ἙΟΟΥ. ΟὟ γτὰὰρ ΠΕΤῈ ΟὙΠῪ ΔΙ] ΟΝ Ὑπε’ ΔΎ Ν ΔΙΟΎΕΩ ΟὟ 
ὃ ἩΤΟΟΤΚ ολλ πκᾶρ'΄ ἃ ΠΑΦΡΗΤ ἈΝ; Τἄοᾶρξ ΟΧΝ ΠΝΟῪΤΕ 
ὃ ἈΜΠΑΘΗ Τ᾽ ΔΎΩ ὙδλλΕρΙΟ ὐὰ ἔδερ, πὲ ΠΝΟΥΤΕ. ΧΕ ΕἸΟΦΗΗ ΤΕ 

ΠΕΤΟΎῪΕ ποᾶ Β0οᾺ Ἀλλὸκ πᾶ Τἄκο᾽ ἄκου τε ΕΡΟἋᾺ ΝΟΎΟΝ ΝΙΔΑ 
88 ΕἾῸ ἈΝΠΟΝΉΡΟΟ πνᾶρρᾶκ. ἄνποκ Ἅε ΟὙὐᾶυᾶθον πνᾶἂὶ πὲ ΕΤΟδῪ 

ΕΠΝΟΎ ΤΕ ετρᾶκῳω π᾿ ΔΡΕΛΠΙΟ δ᾽ πχοεῖο ἔχ ΝΠ ΝΕΚΕΡΗΤ Τη- 

ΡΟῪ Ο΄ὴ᾽, ἈΠΎΔΗ πήηώεερε ποίων. 

ΠΧΧΠΙ. ἼΟΥ. ΤἈΝ ΤΡΆΛΝΦΗΤ δοᾶφ. 

Ι ΕἾΒε ΟὟ ΠΝΟΥΤΕ ἄκκᾶδνην ποὺκ ᾶβολ᾽ ΔΟΝΟΎσδΟ ΠΟῖῚ 

3 πεκό Ν Ὺ ΕἈἮΝ ΝΕΟΟΟῪ ἈΠεκοθε ΔΡΙΠΆΛΕΕΎΕ Ν ΤΕΚΟΥΝ ΔΥΩΟΤῊ 
ΠΤ άΚΧΠπΟΟ πὰκ ΧΙΝ ΝΘΟρΡΠπ᾿ ἄκοωτε ᾿πόερωβ Ν᾿ Τεκκληρο- 

8. ΠΌΛΑΙδ΄᾽ ΠΙΤΟΟῪ ΠποΟΙὼΝ π᾿ ΤἀΚΟΎΩωΡρ, ορᾶι ΝΡΗ ΤΟ. “(1 ΝΠ ΝΕΚΟΙΧ 
εορᾶϊ εχὺ ΝΕΎΥΜΝ ῊῪ ΧΔΟΙΡΗΤ ᾶβολ᾽ πεν τὰ πχᾶχε 'ποπη- 

4Ἅ ΡΕΎΥΕ ἈΜΔΛΟΟῪ ΟΝ ΝΕΚπΠεΤΟΥᾶΔβ. ΕΔΎ.ΟΟΥΩΘΟΟΥ ἈΚΛΟΟῪ Ππόϊ 
ΝΕΤΆΛΟΟΤΕ ἈΜΔΛῸΚ ΠΝ ΤΆΛΗ ΤΕ Ἀπεκοῦδ᾽ ΔὙΚὰ ΝΕΎΛΛΔΕΙΝ ΕὝΔΕΙΝ 

Ἢ ξγῴρδπε -- τ. ϑῖη. γαῖ. οἵ [τὰ]ῖα νεῖιβ, Μ. δαρώκρ --  α]ρ. ΑἸά. Οοπιρὶ. ϑντο-- 
Ποχ. εἴ 2) πι. δῖη. εξεχαυθη., Ποῦγ. ὙΘΠΠῚ --- ἢ Δποκ Ἅε -- Μ., ϑγγο-δοχ. -- Οσ. 

κάγω -- δηἴα Ἀἀκπειειαλε ϑϑῃϊ4. οὔ. χαὶ -- Ρεγ. δίρϑε ππευτβπη, Μοιρῃ. διερ ἀσφρη τ 

πουτεβηπη -- Ν ΠΡ. ὅγγ, εἴ αγ. χτηνωδὴς εἐγενομην, Ποῦτ. ΣΤ ΓἸΩΠΞ --- “ἢ δποκ 

Ἅε, Μ. εἴ ὅγγ. Ξ-- σσ. κάγω -- - - Μ. ἔκκη, συοά ϑδεμηναγίζο ἐχρυηχῖς, ὅυγ. -- αγ. ὁπ. 
- "" δηῖβ δκῦοπτ 5814. οὔ. χαὶι -- οϑὴ -- δή. 2) η1. ἐν, Μ. Ψυ]ρ. εἴ ὅυχσ. -ὀῤ ὅτ. μετὰ 

- "1 χε - ὅγγ. Ἅ]ρ. Περγ. οἵ ὅτ. οτι, Ρδυ. εἵ Μ. οἱ. -- θεν. [οεσά)τδκο εχ Μομρῃ. 

-- ετὸ ᾿ἀποπηροο, αᾶ8] ἰθρίϑϑοῖ, αἴ ΟὈβογναῖ Ρουσοπ, πονηρευοντα, ΡΙῸ πορνευοντα 

- δ᾽ Ῥου. τοδτ -- ἔχ ππεκΕρΗ τ ΤΗΡΟῪ -- ἑ ἑῬαυ., 7 Χὶ, Ρᾶρ. 124, Ἄεκᾶο εχ 

πονεκοιλον (5:0) τηροῦ - ὅυΓ. Μ. εἴ ὅν. του ἐξαγγεῖλαι παδας τὰς αἰνεδεῖς σοὺ 

- Ρ5. ΠΧΧΠῚ, Ρογυ. τοοῖς πδοδῷ --- ἰ ἀκκᾶδλη - Μ, ἄκρύτεν, ὅσ. ας. Πποῦτ. οἵ ὅτ. 
ἀπώσω -- ποὼκ - ΤῊΚΙ, Ρ. 56, Ρεγ. ποώπ, 564. διῃθπάδτγ ἴῃ πιλΙσῖπδ -- 7 μάὶ, ᾿δ]α., 

ἀκπεκορι εχ Μ. --- " Ἰά6π1, Ρ. 484, Δριπάλευε. . ..ος χα ορπ ἀκοώτας πδέρωβ (5ὶς) 

-- Ῥεγ. πειτοοῦν..... επττᾶκουρ, 7 κὶ, 1814.) ετᾶκουρ ---ῦ αἱ τ Ῥογ., Τ᾽ μλὶ, Ρ. 1 50, 

4δι οχ Μ. -- ππεκδίχ -- ὅυγ. Να]ρ. ποῦτ, οἵ ὅγ., Μ. πτεκχικ, ΡΙῸ 40 δολιναγέζο 

οὐϊάϊτ ππεκκικ -- ΤῊ Κὶ, ᾿Ὁ14. πευαπ τ δ σίρη τ (510) ὐὰ ΕΒΟᾺ -- πεῖ τὰ... ποπηρενε 

ἀκα ΟΟΥ ΡΓΙῸ οσα (ϑίη., οἵ αῖ. ΒΌΡΟΥ νογϑαπ), οσας) ἐπονηρευσατο ὁ ἐχῦρος, ζοὺ- 

βθηττ ϑυγοσῆοχ., Μ. οεο πἴχε πιπετρῶου ἐσδοδιτου χε πικλ κι --ἰη Ῥον. 50- 

αυΐϊταγ Ἰασαπᾶ --- ἢ ἐδυωογωον, Μ. Νυὶρ. οἵ ὅυγ. τ-- Οὐ. καὶ ἐνεκαυχησᾶντο. 

Ρ:, ΤΧΧῚ], 21 -““ΙΧΧΙΠ, 1-4. 



- 
γι. ΔΎΩ ψἈπειειλλε Κηὰ Τἄκο Ν᾿ ΤΕΎΘΙΗ ΝῈΙ ἘΡΟΎΝ ἈΧΠΕΎΕΤΕ᾽ 
ὁ ΔΎΟ ΟΝ ΚΕΔΕΒΙΝ ΝΘΕ ΠΡΟΝΘΗΝ ΟΝ ΤοωςΘε ΤΠ ΝΈΟΡΟ 
Τ᾿ ΝῸΝ ΟὙΚΕΔΕΒΙΝ Μ.Ν ΟὙΟΟῪ βέεγι ΦιΙοΎοΟπ' δΔΎρωκρ, πεκαλὰ 

ετου δὰ β οὴ᾽ ΟὙΚωΡΤ᾽ ΔΎΤ ΔΟΎΟ ἘΠΕΟΗῪ τὐπλλᾶ πῦπε ἈΔΛπεκ- 
8. Ρᾶν. δ ΤΕΎΥΟΥΎΝΥ Νὰ ΧΟΟΟ ΘΦΙΟΎΟΟΠ φιλὶ ΠΕΎΡΗ Τ᾽ χε ἄλλης 
9 11Ὴ ΠΝΎΠΟΙ ππδ ἈΠΝΟΥΤΕ οιχλι πκᾶρ. ἈΛΠΕΝΝ ΔΎ ἐπεὺ- 

᾽ο ἈἌΔΕΙΝ ΔΑΝ ΠΡΟΦΗ ΤΉ ΔΎΩ 6ὲ πεν δοουῶὼν πᾶν. ὠδ᾽ΤΗδΥ 

ποτε πχᾶχε πούπεσ' νους πεκρᾶν ΠπΟῚ ΝΕ ΓΟΎΒΗΚ 
"ι ὐᾶβολ ΕὙἼΒε ΟὟ ἄκκτε τεκόιίχ Οὐ βολ᾽ ΔΎΩ "ΤΕΚΟΎΕΝ δΑΑ 

9. ΝΤΑΛΗΤΕ ΠΚΟΎΝΥ. ΠΕΝΝΟΥΤΕ ΠΕ ΠΕΙ͂ΡΡΟ ΧΙΝ ἐπερ᾽ ἄορρβ 
13 ἘΠΕΟΙΟΥΧΑΙ ΠΉΑΛΗΤΕ πκᾶρ. ΠΤΟΚ ἄκτδχρε θᾶ λδοοὰ ὃὴ 

τΤεκόολλ᾽ Π ΤΟΚ ΠῚ ΔΚΟΎΕΘΘΟΙ τἂπε πελρᾶκων δϑιχλλ ΠΑΛΟΟΎ. 
ΜΗ ΠπΤΟΚ πη άκΚΔΕχ ΝΑΠΗΥΕ ἈΠπελρᾶκωπν᾽ ἀκ κλλλοο πϑΡρε 
-» πῆλᾶοο πνεύθου. πΡνΟΚ πτδκπερ, ἈΠΗΤῊ ἈΝ ἈΜΔΑΟΎ π- 
ιὸ σώρλλ᾽ ΠΤΟΚ ἄκΚΤΡΕ ΝεΕΙΕΡΩΟΟῪ ΕἸ Τα ΧΡΗΥ ΟΟΎΕε. πὼκ πε 

ΠΕΡΟΟῪ ἄγω τῶκ ΤῈ ΤΕΎΓΘΗ᾽ ΠΎΤΟΚ πεν ΤἄΚΟβΒ ΤΕ ΠΟΎΟΕΙΝ 

ἢ ἀκπείειμιε - Μ,, Ψα]ρ. οἵ 501. - ὅγ. οὐχ εγνωσαν -- Κίδτδκο.. ...... ἈΚΠΕΎΕΤΠΕ, 

Μ. οἵ ὅ5υζ. -- ὅἵ. ὡς εἰς την εἰςοδον (ϑιη. οὗ ον) ὑπεράνω. ΨΌΪΡ. δἱσμ ἴπι οχτέμ ΘΉΡΘΥ 

5Ή 1117) -- Δ ϑωτ....... ἍΔΗ ΟὙΘΟΎΒΕΙ οΦιογοοτ, 6χ ΠΌ]ΡῈ15 νοῦρὰ οτ κελεβιπ 

1θ9ε ΠΟΠΌΘΗΣ οι τοώςθε 58ππηΐ ἰηΐγα νΘΥΒ πὶ 40 αἰΐοσγα πηᾶηπ, Ὗα]ρ. οἵ ὅυγ. Ξ στ. ὡς 

εν δρυμῳ ξυλων αξιναις εξεχοψαν (ϑίη. διεχοψαν) ὅ τας θυρας αὐτῆς ἐπι τὸ αὐτο; 

ν πελεχει χαι λαξζευτηριῳ κατερραξαν αὐτὴν, Μ. πεικ πεφρη τ εις οὐιδιϑεϑςθηι ο 

- ωε δΎκωρᾳ ἢ ππεορώονι τ επ δαπκείλεβιτ πρηι εν ΟὙΚεΧεβι πτελὰὶ ΟὙΑΔ Σα 

εγοοὸπ δΎρδιῦτο εὥρηι -- ὃ ἴῃ ΠΡ ΡΓῸ5 τὸ ΔΡαΠάαῖ --- ᾿ ροβϑῖ οὐκωφῖτ Οτ. ΠὰΡ. εἰς 

ΤῊΝ γὴν; 4186 ΠΟΒΙΟΙΓ ΘΧΡΓΟΒ5Ιζ ΡῈΓ ἔπέοητ, οἵ σὰ πὶ Ὗα]ρ. ϑὅυγο--Ποχ. εἴ ΠΘΌΓ. σοπΙθηρ. 

ΘΕ ΠΔ 5664.» Μ. δα ἰερὶτ ἴπ ἤπε ψοῖϑβιι5 -- ἦ ροϑῖ τευουμτεπιδ τ-- ἡ συγγένεια αὐτῶν, 
Μ. α64. τηρο -- ἅἄππουῦτε -- ΨῸ]ρ. ΠοΡτ. ϑίη. οἵ ϑυτγο--μοχ., Μ. -- τ. χύριου --- 9 ἔπεὺ- 
Ἄλδεις (ΤῊ, Ρ. 566, τηρηάοβα επευκδειπι) -- ϑυγο-ποχ., Μ. Ναϊρ. Ποργ. οἵ αγ. τὰ 

σημεῖα ἡμῶν -- αὐτό προφήτης, Μ. ΠΘΡΥ, οἵ ὅυγ. -- σσ. οὐχ ἐστιν ετι προφητης; Νυϊρ. 

ἴαγι ποη ὁδί ργορ]οία -- 1 ΜΪῖ, ἸΌ14., δι τὸ πδης -- 1) πεττξογβηκ, ἴα σαοηαα 7 μΠ], 

Ρ. 2544, ὅγγ. Νυ]ρ. Ποῦγ. οἵ ὅταθς. ἴῃ βίησ. ο ὑπενᾶντιος, Μ. οΥγορ, φηετῖ οὐβηῖ 

--  ὠδβοκ, Μ, Νυ]ρ. οἱ στ. μαθθηΐ ἴπ ἢἴης νϑῦβ., ϑυγο--Ποχ, οἤ. -- τεκουεπδαα (510) 

“ΜΉ ΤΆΛΗΤΕ, ΟσοίοΙ εκ μέσου --- ἦ πεπμπποῦτε πε, Μοηρῃ. φπου Ἂα πθοο πε, ΒΎΓ, 

οἱ Νυ!ρ. Ξ- τ. ὁ ὃς θεος -- χιπ επερ, -- ΠΘΡΓ. ὩΠΡῺ Μ, εὐ ὅυ7σ. ΞἪ αἀγ. πρὸ ἄιωνος) 

γυὶρ. απίο 5αθοπία -- ἐπεειουδι, σοἴοτ ἈΌ54]π6 αὐτου --- ἢ τᾶπε Ἀἀπελρδᾶκωι, σοἴοτι 

Ξ- Οἵ. τὰς χεφαλας τῶν δραχοντων -- παλοον -- αἵ.) Μ. Νυ]ρ. εἴ ϑὅυζ. ἴῃ ρ]. --- "" πο 
ὙΔΚΆΕ -- Μ, ἄκλεο -- συνετριψας -- αηἴς ἀκ Μ. Παρ. χαι, ἃ ον αγ 76 ΘΧΡΌΠΟΙΓΙΠΙ 

- ππΆδος - ΨῸ]ρ.. ὅγ1, οἵ αγ., Μ. οἵ Πϑρυ. ἴῃ βίηρ. --- "5 εττδρην -- Μ, οἵ ΠοΡΓ. ΠΑ ΝΣ 
ΘΎΓ. - τ, θάμ, --- "δ δ πῶκ -- ϑυγ. Να]ρ. οἵ Οτ. χαι ση; Μ. φωκ οπ. 

Ρς. ΧΧΠἠ], ς -τό. 

Οὐ ον δε Δτνζον  ος ὡ αμ ἧς πα δεν 
} Ἧ ὦ 5. ᾽ 

αὐ Μη ρα: 



Ἐφ ΡϑΕ: 

᾿ Η ριξε - 

Ν ΤΌ ΦΥ “, ν ἌΝ ΤᾺ ᾿ ἮΝ “ἢ ΡΡ ἐλι ν᾿ ἡ ἤκος υκ του σον μκν ὑγον τὰ ες φυΣ γύν,." ὟΨ,, 

ϊ ᾿ ΕἾΔ ἢ ( Ὅ Ψ᾿ Ἢ ἐν νος Γ ᾿ μὰν Η νι ᾿ 
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τ ΑΑΝ ΠΡΗ. ΠΎΡΉΟΚ πεν ΤΑΚΟΒ ΤΕ Ν ΤΟ ΤΉΡΟΥ Ἀπκὰρ᾽ πωυλὰ 
ι8. ἈΑΝῸ πεᾶὰρ ΠἸΤΟΚ πὲ ΝΤΑΚΠΆΔΟΟΕ ἈΛΛΛΟΟΥ. δΔρΙΠΑΛΕΕΎΕ ἅ4πεὶ- 
ΟΟΝῪ Ν Ἠ͵ ὰκ'᾽ πχᾶχε Δοποόπεό. κπχοεῖο ΟΥ̓λᾶοο πΝᾶΘΗ τ δα- 

ν᾿ ΓΝοΥδΟ ἀχπεειρᾶν. ΟὙΨΎΧΗ εοογῶνρ πᾶὰκ ἐβοὰλ περτᾶδο 
Ὁ ἩΝΕΘΗΡΙΟΝ᾽ ᾿λπερρπώβοῦ ἸΝΕΨΎΣΧΗ πῆρηκὲ δβολ. σώ τ 

ερρὰ! εχὺ Τεκλιᾶ ΘΎΚΗ" χὲ ΔΎ ΟΥρ, πᾶ πολλὰ πόὶ ΝΗῚ ΠπΕτ- 
Ἵ ΧΟΟΡ ΕΒΟᾺ Νπτε πκᾶρ. ἈΠΡΊΡΕ ΠΕΤ ΘΒ ΒΙΗΎ ΚΟΤῈ] ΕβΟᾺ εἰ]- 
Ὁ ΧΙΓΟΙΠΕΙ ΠΡΗΚΕ ἈΜΑΝ ΠΕΒΊΙΗΝ ΝΔΟΛΛΟῪ ἐπεκρᾶν. ΤΩΟΎΝΥ πηοὺ- 

τε πυτοὰπ ἐπᾶρᾶπ' ἀριπάλεεγε ππεκποόπεό. ετερεὲ πάθη τ 
8. ΕἸΡΕ ἈΛΑΛΟΟΎῪ ἈΧΠΕΡΟΟῪΥῪ ΤΉρΡΟ. πρρπώβο χαπερ ΡΟΟῪ ππεκ- 
ΘΟ Δ᾽ ΤΆΑΝ Ὑ ΧΔΟΙΡΗῪ ΝΝΕΤΆΛΟΟΤΕ χκλλοκ Δοεὶ ἔρρᾶι ὐᾶ- 
ΡΟΚκ ΝποΎοει πιλι. 

υΧΧιγ. ΟἋ. ἐπχὼκ Εβ0οΟἋ Ἄπρτᾶκο πεψᾶλαλοο πω λη πδοᾶφ. 

3 πΝΟΥΤε τ ῆνδουῶνο πᾶκ εβολ᾽ τηνπδουῶνρ, πᾶκ εβολ' 
8. ΜΠ ῚΤ ΝΠΕΠΕΙΚΑΔΕΙ ἀπεκρᾶ ν᾽ ὑνᾶχω πνεκοῦπηρε. εἰᾶπόλε πε- 
.« ΟὙοε πχοεῖο᾽ ἅἄποκ Ἅε Ὑνᾶκρινε ἈΜΠΟΟΟΥΤΝ. δ πκὰρ, 

βωλ Εβθ0οἋ ἈΜΦ ΝΕΤΟΎΗΡ, 'ΤΗΡΟῪ διχωο ἄνποκ Δι τᾶχρε πεο- 

5 ΟΥΎΆΔΖΔΟΟ. λιᾶψδὰλ. διχοοο ναπᾶρδπνολλοο χὲ Ἀπρπὰᾶρᾶ- 
ὁ ΝΌΛΛΕΙ ΔΎΩ ΠΡΕΙΡΝΟΒΕ χῈ ἌΠΡΧΙΟΕ ἈΠΕΥ Ν͵ Τἂπ᾿ ἈἌΠΡΧΙΊΟΕ 

[6 ΠΟΎΘΕΙΝ ΑἈἹῈ ΠΡῊ -- ϑύγοτ-Ποχ. ΠΘΡσ, οἵ Ν Ὸ]σ. ἀπ γογαηι οἱ δοίθηι, ἴτ. 2) τὰ. ϑῖπ. φαυ- 

σιν και ἡλιον. Μ. - τ. ἡλιον χαι σεληνὴν --- ἴ πετᾶκοῖπτε, οοοτὶ σὰπὶ ΟΓ. ἐποιη- 

σας -- ἴπτοκ πε πτΑκΚπἌδοοε ἀκθλοοῦ --  πὶρ. ϑυγο- εχ. εἴ 2. ἢ. ϑῖη. σὺ ἐπλασᾶς 

αὐτα. Μ. πτϑοκ δκϑδαιιίώου, ΟἿ. σὺ ἐποιησᾶς --- δ ςοά. οπι. καὶ αηΐς ΟΥ̓ΆδΔοΟο -- ᾿ἰ- 

πεειρᾶμ -- αῖ., σοῖθτὶ ΟΠ ΟΥ. τὸ ονομα σοὺ --- ἰδ 7 Κὶ, Ρ. 513, ἄπρτᾶδο οἵ ᾿-- 

πρρπώθ -' πῖτρηκε -- ϑ1π., σοϊθυὶ σὰπὶ Οἵ. τῶν πενήτων σοὺ --- Ὁ τεκλιζϑυκη - δια- 

θηχὴν σου -- χε δΔΎΛΛΟΥ, 5486 ἴῃ ἤποπῃ, Μ. ΝαΪ]ρ. οἵ ϑὅγτο--ποχ. -- ὅσ. οτι επληρωθὴ- 

σἂν οι ἐεσχοτωμενοι (51π. ἐσχοτισμενοι) τῆς γῆς οἴκων ἀνομίων ---  βαχίῶίπε -- Μ. 

γυϊρ. οἵ ὅγγ., αγ. καὶ χατησχυμμενος --- “" ἔπᾶρᾶπ -- Μ., ϑγγο--πεχ, Ἄαϊρ. εἴ ΠΘΌτ. 
στ. τὴν διχὴν σου -- ππεκποσπεδ΄.... ΕἸἰΡΕ ἈκΑΛΟΟῪ -Ξ- στ. τῶν ονειδισμων σοῦ τῶν υπὸ 

αφρονος, ϑΎτΓΟ-ΠΟΧ. «. . οονὰς τλῪν ἤγοντο ΠΟΌΓ,, οἵ 2. ἢ. δῖ... Μ. ππιευώτ τδοδύτοῦ 

ἴδκ πχὲ πιᾶτρητ -- δ Μ. ρτγαθιμιτῖς χαὶ --  ππεκρεο  Ἃ, Μ, εἵ ὅγῖ. - ὅτ. τῶν 

ἰχετὼν σου; Νυϊρ. -- Ποῦτ. ἐγ νιϊσογιηι ἐμ μι το Ῥα. ΤΟ ΧΧΙΝ, ὁ αἰτοταμὰ πὰκ - Μ. 

οἵ ὅγ7γ., αϊρ. Πορτ. οἵ στ. οι. - ροβῖ ππεκιώπηρε Μ. -- ὅτ. Βα. τηρου, ζοῖοτὶ Ομ 

ὨΟΒΙΓΟ ΟἿ]. --- ὃ εἰωδηδία, Μ, ποῦγ.  α]ρ. οἵ ὅγγ. - ὅτ. οτὰν λαβὼ - πχοεῖο οἵ ἍἍε 

Όβαηϊ ἃ σρίοτὶβ -- ἀποοουτπ, Μ. δ πετοουύτῶπν, ποῦγ. Ναὶα. ὅν. οἵ τ. ευϑυ- 

τητᾶς --- ὁ δίκώς, Μ. -- ὅῖη. Ναρ. οἵ ϑγυ. πη το, Οὐ. αὖ τὴν - ΠΕ ΟΥΤΥ Δ ΔΟΟ -- τοὺς 

στύλους αὐτῆς -- Μ. οἵα. ἰαχία 5οϊϊα μα ἈιλΨ Δ λλα -- ἢ παϊπδρᾶπολιοο ἈῸ αϊπρπὰ- 

ρᾶποαλει -- ἢν τον» Ρ. ρόν, Ζεκὶ, ρ. 514ν ἀκπδράποαιοο : Ἀ5 ἀεπαράποικει (5ὶς) -- ἔῖ- 

πετπτὰπ - Μ., ὅγγ. ναἱρ. Ποῦτ. οἵ ὅτ. αὐϑαὰς ὑμῶν ---  Μ. ἰπϊτῖο μαδοῖ και. 

Ρ5. ΧΧΗῚ, 17 - ΤἩΧΧΙΝ, τ-ὅ. 
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Ἑπετπ τὰπ ερρᾶϊ ΕἸ πε᾿ ἀπρᾶχε ἘΠΝΟὟ ΤΕ Οὴ ΟὙΧΙΝΟΌΟΠΟ᾽ 

Τ χε πεοοοςο! ἀν δ᾽ ΠΕ Τ ΟὟΤΕῈ Εβολον ΝΤΟΟΥ πχδιε, 

8 χε ΟὝὙΚΡΙΤΗΟ πὲ ΠΝΟΎΤ ε' δεθββθιε πᾶι “πε ΧΕΟῪ πᾶΐϊ. 

9 χε ΟΝ ΟὙΧὼ δὴ ὙΟΙΧ “Ἀπ ΧΟΕΙΟ ΕΝΉΡΠ πᾶκρᾶ ΤῸΝ Εα- 

ἌἍληρ, ΕἘβ0οἋᾺ ἔρώϑ δηπώδτ ἐβολρια πᾶι ἐπᾶι' δ τ λ πεο- 

οορᾶς ᾿ἀπεοπώωνε εβολ᾽ οενἄσοω πόὶ πρεοίρποβε ΤΉΡΟΥ "“-- 

ι᾽ πκᾶρ᾽ ἄνοκ Ἅε να ΤΈΛΗ ὡὧᾶ ἐπεδ΄ ΓΗΔ ΨΔΛΕΙ ἈΠΝΟΥΤΕ 

πιᾶκωβ᾽ ἄνποκ ἔνδχοοῦυ δ ἐπερ᾿ ὑνδκωλχ Ἐπ ἀπ ΤΉΡΟΥ 

ΠΠΡΕΙΡΝΟΒε. 

δ οἷς οὐκιπδόπο -- Μ., ὅυγ. ΠΡ. οἵ στ. αδικιαν --- ἰ Ζ εκ, Ρ. 567, χε πεηοώωᾳ 

δι δι ποώπτ: οὐδε (5ις), Μ. Να!]ρ. οἵ ὅγγ. - αὐ, οτι ουτὲ ἀπὸ εξοδων οὐτε απὸ 

δυσμων ουτε --- " παίᾳ -- ]ρ. Βεργ, ὅυζγ. εἵ σσ., Μ. περχικ - πᾶκρδτον -- ἀχράτου 

-- εορϑληρ, ἘβοἋ ἔρως, ςοἴετὶ -- τ. πληρες χεράσματος -- Οδαπώρῖτ, Μ. Νυ]ρ. οἵ ὅγγ. 

- ὅτ. χαι εχλινεν -- ἀπεειπώωπε ΕβΟἋ ρῖὸ Μεῃιρῃ. βεπεοζζρωπ ΕἘβοἋ -- οὐχ εξζεχενωθη 

- 10 δηἴα πσψδλλει Μ. μαΡ. χαὶι -- ὅποκ ἔηδχοου οὐδ ἔπερ, τοάἀππάδηϊ -- τπᾶ- 

κωλ ρῖὸ Μ. τ{ηδϑρολλϑει -- χαι-συγχλάσω -- ἴῃ ἤη. ςοά. οὔ. καὶ ὑψωθησεται 

τὰ χερᾶτα του διχαιου -- Π6 ρβϑαϊ πη υΧΧΥ-Ἴ ΧΧΥΙ 2181] ἴῃ ποϑβίτ5 ςοάά.; Ρτ πη 5 

ἰπῖτῖο πυατ]5. δῖ οἴίαπιὶ ἴῃ ῬΘΥΓΟΠ, 6Χ 410 ΕἰΓαΠΊ] 16. ΘῈΡ11ΟΙΠΊ115, 

[ΧΧΥ, ὁ κρονοειν τ ΤΟΚ δῖ ογώπηρε. ἢ ΔΎΩΤΟΡΤΡ πόὶ ΠΑΘΗΤ ΤΗΡΟῪ φὰς 

ΠΕΎΡΗΤ εΕβολοπ ππτΟΟΥ πῶδ εἐπερ΄ δυωβ ρα πεγωβὼ Ῥπουόπ ἌΔΔῪ δὴ πεὺ- 

δικ πο πρῶμε τηρου πταπτρακδο. “ ΕβοΟἌΡΗ τεκεπιτίλλιδ πποῦτε πιδκώβ᾽ 

διΎΊΡΕΚρικε ΤΗρΡΟῪ πόί πεττδλε ερρδὶ εαπ περτωρ. ᾿ πτκ οὐδοτε πιᾶὶ πετ- 

τδιδιρερδι το! ΟὙΒΗΚ᾽ ΤΕΚΟΡΤῊ «Θ00π ΠῚ επερ. δ ττοκ ποεῖ ΔκΚτρεγοώτι 

εὐρᾶτ ΕβοἈϑ τπε' πκᾶρ ἄίρκοτε δειδώ. ὅ ρὰκ πτρε πποῦτε τωουπ δὴ οὐϑᾶπ' 

ἐπερας πράσρδ τηροὺ ἀἄπκδρ. διδιψδίλααδ, ὁ χε παβεεύε ππρώσλε πδουώπ πδκ 

εβολ᾽ δύω πωώχπ ππβεεγε πᾶρωδ ἴᾶκ. ᾿ερητ Πππτετπτᾶδυνὴ πχοειο πετῖ- 

ΜΟΎ ΤΕ ΟὝΣ πιλα ετεαβπεοκώτε πδι ρον πδα. ἢ πετέροτε δγω εται π- 

πεππενλδ. ππδρῶπ πετίροτε πηδορ ΠΡΡΩΟῪ ΤΗΡΟῪ ἅλπκᾶρ. 

ΧΧΥΙ. σε. ἐπχώκ εβοἋ οᾶ εἰλιθουμ πεψδίλαλοο πδοᾶῷ. Ἢ εἴκιωκδκ εφρδὶ 

δῖ Ὑδολλη ἐπχοειο οή τδοάλη Ἐπποῦτε δ δορτης εροΐϊ. ὃ δίωιπε ποδ 

πίοειο οὴλ περοονῦ πτδϑλιΨιο οὶ πδδίχ ΠΤΕΎΘΘΗ ἈΛΠΈΚΑΛΤΟ ΕβΟἋᾺ ΔΎΩ Ἀκπουρ- 

δ. ΔοΙ ὙΔΨΎΧΙΗ “πεοογε οδοώλο. ὁ δίΕερπΑλΕΕΎΕ ἈΠ ΟΎ ΤΕ δι εὙφ ρδ πε' 

διίκιορδὶ δαρρητη πόσί πᾶππεναλᾶ. λιδψδλαδ δ πδβδᾺ ρθὲ ππουερωε, 

δία τορτρ ᾿πειυδε, “ δίλδδεεγε Ἑἐπεροον πορπ' δίρπαλεεγε πηεράάποονε ὥδεπερ, 

διίλελετδ πλοῦν, ᾿δίχιρρδι απ πᾶρητ π ΤΕΥ Ν᾽ ΔΎΩ δί ΤΟΡΤΡ οϑλ πᾶπηεναιδ. 

ὅ Ἢ ερεὲ πζοειο πᾶκδιδε ποῶς ὧδ εἐπερ΄ ΔΎ ποτελτῶτ δὲ πρὴτ πλᾶπ, ἢ 

εαπδισώχο ἀκπεςιεδ οὐδ β 0 χιπ ογχώλ ὧδ οὐχ, ἰἤη ερεὲ ππούτε πδρπωβ 

δς εὐὐπρ ΤΗΟ}΄ ἢ εὐηδδαλδιοῖτε πε τ τ δῖ ΤΗΟ οἷς ΤΕΟΟΡΤΉ, δλιδψδλαλδ, ΔΎΩ 

πεχδῖ χε τεποὺ δίδροει. πδὶ πε πῶϊιβε πτουῆδαι Ἀππετχοοε. "ἢ δίρπαλεεΎε 

ἩΜΕΦΒΗΎΕ “ἡπχοειο χε ἐπδρπλλεεγε ππεκπηρε χιρ πορπ. ᾿ἤ τδαελετδ π- 

Ῥς, ΧΧΙΨΝ, 7-το. 
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υχχγι. οζ. πεψδᾶδλαλοο πδοᾶφ. που πποάβ βάτον. 

δον νονον, [δΎω] δαουῶν ΝΎ ἮΠΡΟ ΝΎ πε’ δΔΟΦΩΟΎ ΝΔῪ 
Ὁ Ἀπαᾶν νὰ ΟὝΟΛΛΟ ΔΟΤ ΝΔΎ ποεῖκ πτπε’ ποεῖκ ππᾶν τε- 

Δοο ἃ πρώκεε οὐολθ. .. “ὉΠ ον 

Ρβ. ΓΧΧΥΤΙ, αὐυ]ὰ5 ἴῃ Ῥογτοη : τα ΤρΡΆΑΡΗΤ πδοδῷ -- συνέσεως τῷ ἀσαφ, 

Μ. πικα τὸ τῦτε δοδῷ --- "δ πδὺῪὺ ἀθοϑῖ ἃ ςοίογβ ---- “ἢ Ἰηϊτῖο στη Μ. οι. καὶ ; ̓ἰϊθῃι 
ϑΔΠ 14. οπλ. σΟΡΌΪ ἢ ἀηῖο δα τ -- το!!]ὰα Παϊα5, οἵ βοφαοηῖοβ ρβαΐπ ΓΧΧΥΤ]-ΠΧΧΙΧ 
ἰηἴτα ὃχ Ῥθυτοῃ. 

ΠΕΚΟΒΗΥΕ ΤΉρΡΟΥ ταχιρρδὶ οἷ πεκαλεεγε. “ἢ ερὲ τΈκρίη πεὶ ΕβοΟἋ πποῦτε οἷς 

ππετουδᾶβ' πιαὶ πὲ ποῦ ΠΠΟῪΤΕ ΘῈ ἈἈΠΕΜ ΠΟΥ ΤΕ ἢ ΠΤΟΚ πὲ ΠΠΟΎΤΕ Ετεῖρε 

ππιπηρε δύδδο, Δκουεπ τεκόοας ΕβΟἋᾺ οι πειλλοο. ᾿δκοῶτε χεπεκλδᾶοο 

δι πεκσβοῖ. πύθηρε πιᾶκωβ πὶ τὠσηῷ. διδσψᾶλας. ἰδ ΦΕΝΆΛΟΟΥ ΠΔῪ Εροκ 

πιο ΤΕ ἃ ΦΕΜΆΛΟΟΥ ΠΔῪ ΕροκΚ ΔΎΡΦΟΤΕ, ΔΎΓΟΤΟΡΤΡ δὶ ΠΟῪ ον πδιυλὶ ττπε- 

δροοΥ τπακαλοου. ὃ δ πεκλοολε τ ππτευοαλη καὶ τὰρ πέκοῦτε πδϑκόοῦε. ὑἣ πε- 

δΡροου ππεκρρουββδὶ ορὰν πετροΐχοο ἃ πεκβρηδέ ΡΟΎΟεΙ ΕἸΤΟΙΚΟΥΛΕΠΗ ἃ πκὰρ 

κια Δ δηοτῶτ. Ἢ ἕἐρεὲ τεέκριη οἡὶ, ϑδ Ἄδλοοδ᾽ δώ πεκαλδάβακοοίῦε τ φεῖ- 

ἌΟΟΥ εἐπδϑου δύ ποεμηδοουπ πεκτᾶδόε ἀπ. ᾿ἰ ΔΚΧΙΛΟΕΙΤ ΦΗΤΟ ἈκπεκΆδοο 

τ9ε ΠΗΕΙΕΟΟΟΥ ο τόίχ “πος Ἀπ δᾶρώπ. 

ΓΧΧΥΠ. Ὅς. ταπτραηρητ πδοᾶῷ. Ἢ τρτητη πδλδοο εἐπάποιλοο ΡΕΚῪ 

πετπᾶδχε πῦᾶχε ΠπΎΔΎΔΠΡΟ. 5 πδούὼπ πρωΐ οαὶἴ, φεππᾶράβολη ὑπᾶχω ὁ 

πρεηπροβ Ἄνα ΧΙ πορπ ὅ ΠΕΡ ΎΔΗΟΟΤΑΛΟΥ ΔΎΩ Δπειλκε Ἐροον πετᾶ πεῖ - 

Εἰ τε ΧΟΟΥ εἐροπ᾿. ὁ ἈποΥυρὼπ εἐπεύζθηρε εκεχλι εὐχὼ ππεολκον ππχοεῖο ΔΎ 

τεσ δόλι καπτ πεοίπηρε πυδολλῪ. δΔΟΎΔΡΟ ερᾶ ΤῸ ΠΟΥ ΤΡΕ ὁπ ᾿Ιᾶκωβ᾽ λοκὼ 

ΠΟΎΜΟΛΛΟΟ αν ΠΙΟΡΔΗΝ᾽ πειτδο ϑν ἅκλν00) ΕἸΟΟΤΟῪ Ππηπεπειοτε ΕΟὙΟΤ ΘΟ ΕΒΟᾺ 

πΠΕΎΘΉρε  χεκᾶοὸ ερὲ κετεμπεᾶ εἰλεὲ πηρε ΕΤΟΥΣ ἌΠΟΟΥ ΠΟΕτΤ ΟΠ ΠΟΕΧΟΟΥ 

ππΕΎΘΗρΡΕ.. ... (ἀοβιἀογαηταγ ἄπο ἴο Πα, ἴτὰ Ῥουτοη).... ἀυὼ πεκρουρ δῷ τᾶκοου. 

τ δοῦ πἀπεύκᾶρποο λπκοολλεο ΔΎΩ πεΥυριοε ἄπεχε. ἡ ΔΟΜΟΎΟΥΥ ππενβὺ 

ΠπΕΧΟΟΔΧΕ οὰκ πδίλαλπε Δ πευποΥρε φὴς πχᾶο. Δ ΐ ππευτέποονε πεπδλ Ἀτῖπε. 

ΔΎΩ πετίθοοπ ΠΔῪ ἈἈπκωρτ. ἢ" ΔΟΧΟΟΥ ερρδὶ εκου ΠἸΤΟΡΥῊ ἀχπεο δ Τ᾿ οὐ- 

δω ΤΑ ΟὙΟΡΤῊ Ατ ΟὙΘΆΙΨΙΟ ΟὙΤΔΎΟ οἰτῖ πδυτεέλοο τἰποπηροο. ἢ δΔοκι- 

ἈΔΟΕΙῪ ΦΗΤῸ ΜΤΕΘΟΡΥΗ ἀκπεοιοο ΕἘΠΕΎΥΨΎΥΣΧΧΗ ἐπαλκον ΔΎ ΠπΕΥ ΤΕ πΟΟΥε δΔὸ τοὺς 

ἩΤΟῪ ΕΠΑΛΟΟΥΤΟΥ. ὁ δΔοπᾶτδοοε πρπίλαλιοε πιλκ ππραχπκηλίε ΤΑ ΠΑΡΧΝ Ππεὺ- 

διοε οὲὶ παδπωπε πᾶ. ὃ δΔάπεεπε πεοίλδος εβοᾺ ποὲ πρεπεοοου ΔΝ ΤΟΥ 

ΕΒΟᾺ ρι πχᾶιε πθὲ ππουοῦορε. ἣἢ Διο ΧΙΑΑΘΕΙῪ ΦΗΎΟΥ Ὁ ΟΥ̓ΡΕΆπιο ΔΎΩ τϊποΥρ- 

δώβ᾽ ἃ ϑδλδοοὰ ρωβ εαὺπ᾿ πευχιχεοε. “ἢ ΔΟΧΙΎΟΥ ΕΦΟΥ ἘΠΕ ὙΟΟῪ ΕὙοΥ ἀλλ Β᾿ 

πειτοου ππτὰ τεηουπδλλ πο πο. ἣ δλαπονχε πρεπρεθποο Εθ0Ἃ φὰ τευϑν, 
Δα κληροο πδῪὴ δ ΟὙποΥρ πΥΓΚΆηροο Δα ππευαδπίυωπε εὐ ΠΌΝΎΟΥ 

ΠΠΕΦΥΔΗ Ἑπιορδηκ. ἡ δΎῳ οἡ ΔΎπιρᾶξζε ΔΥπουδο πποντε ἐπ Το" ἔϊπου- 

δᾶρερ, ἐπε αι τα τρε. ἢ ΔΎΟΛΦΟΟΥ ΕΒΟᾺ ΔΎΘΟΥΟΡΥῪΡ πθὲ Ππευκεειο τε ΔΎΚΤΥΟΟΥ 

Ρς, ΤΥΧΎΥΤΙῚ, 23-2ς. 
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ΕΧΧΧ. π. πεψδδλλοο πδοάφ. 

1 ἘΔΟ τ ΛΟΟΥ ἐβολρῖλ ΠΟῪ ἈΛΠΕΟΟΥΟ δΔΟΤΟΪΟΟῪ πεβιῶ 

ἐβολον ΟὙπετρᾶ. 

Ρς. ΠΧΧΧ, “ τηϊᾶο σαπὰ Μ. οἱ. καὶ; απᾶπὶ σΟρυΪαπη 8414. οὔ. οἴϊατη δηΐο 

Δα τοϊοοῦ. 

εὐπιτε εοδόοσε. "ὃ δυΐπουδο δὶ οἷ πεγοιβ τ δυἕκωρ πδοὶ ΦΡ ΠΕΎΟΥΠΥ 

ποίχ. ὅϑ λα πποῦτε οὔτις δοοβουῦ δε σεῦ πιορΔΗ Ἃ εὐὐδτε. δ δοκῶ πος 

ππδωπε ποηλλι πεοιολδ πτδο ουῶρ ΠΡΗΤῸῚ Ἀπ πρώϑμε. “' δῖ ᾿ἀπεοίιλδοο 

εὐδίε δ ώοΙδ'᾽ ΔΎ πεγοώτπ ετδίχ ἀπχᾶχε. δ" ΔΟ ΤΟΟΥ ΤΕ Ἀκπεοιλδοο ΕΘΟῪΝ 

Ετοητ εἰ δώ δοοβυς ετεοκληροποῖλιᾶ. δ δ πκωρῪ οὐῶλι πηπευρερωρε ΔΎ 

ἅτπε πευπᾶρθεποο ρφρηβε. δ δ ΠΕΎΥΟΎΗΗΒ φὲ ο΄ τΟΗ εἰ ΔΎΩ ἅ3πὲ πΕΎΗΡρδ. ρίλκε. 

δῦ 5 πχοεῖο τώουπ πθὲ Ἀἀπετοβοῦ πθὲ πουχώώρε δοῖρε οὰ πηρπ. “ὃ δοπᾶ- 

τδοοε ππες ΧΙ ΧΕΟΥ ἐπᾶϑον δα τᾶδυν πποσήεσ πώδεπερ. ὃ δοκῶ πος 41- 

παδπῶπε πιώσηφ΄ ἀκπεο,οώττ δα τευ η πεφρδία. ὃ δαοώτπ ππτεΦΥ ΔΗ 

πιου δ᾽ πτοοὺ ποιὼμ πε τδολεριτο. ἡ δΔοακῶτ ἄπεῦαδ ετουδᾶβ πϑὲ “πᾶπ- 

πᾶπ πούῶτ᾽ δοολλποεῖ τε ψκΆλ0ς, οιχὰς πκᾶρ ὧδ εἴερ.. [Γ᾿ δαοώτπ πλδΎε 

πεοιρακοδλ᾽ δΔΟΙΤΟ ΕΒΟΆΡΗ ΠΌΡΕ ΕΠΕΟΟΟΎ. 1 δα τ οιπᾶοον πε τΑλοσε" 

εὐλόοπε πιδκώβ περι Ἄδοο: ΔΎ πιορδηλ τεοκληροπολιιδ. 1 δΔολλΟΟπΕ “ΚΑΛΟΟΎῪ Οὴ 

τα ΒΔ ἌΡΗΤ ἈἈπεοιθητ᾽ Δα ίΆ 0Ει τ ΦΗΤΟῪ ΘΓ ΤΑΝ ΤΡΆΠΦΗΤ ΠπεΟσί. 

ΓΧΧΥΠΠΙ. ὁη. πεψδλθοο πδοᾶ. ᾿Ὃπηποῦτε ἃ φεφεθποο εἰ ΕἘΡΟΎῪΠ ΕΤΕΈΚΚΆΗ- 

ροπολεκιδ᾿ δος, ἌἌπεκρπὲε ετουδδβ᾽ δύυκδ. Θιεληαα πθὲ πουλλὰ ποδρερ πτῖ δε. 

ὅ δΔΎΚδΔ. ΠΕΤΆΛΟΟΥΣ Πηπεκράοδὰ πρρὲ ππρδίλδδτε Πππτπε ΠοΔΡς ππεκπετούδδβ 

ἩΠΕΘΎΡΙΟΙ Ἄπκᾶο. ᾿ΔΎΠΕΡΥ ΠΕΎΟΠΟΣ ΕΒΟᾺ πὲ ππειΟΟΥυ Ἀἀπκῶτε ΠΘΙΕΧΗΚΑ 

δΎΩ πε πα πεττολς 0ΟΥ. δηπώώπε πποόπεσ πηπετριτουωπ πκώλλο 

δὼ ποώβε ππὲτ βπείκωτε. " ὠδτηδν πχοειο ΚΔ ΠΟΥ Ο ΟΣ ΒΟλ᾽ πεκκώρ πδ- 

ἈΟΎΡ, πθὲ πουκωρτ. " πωρτῪ ἩΤΕΚΟΡΤῊ ΕἸ ΠρΡΕΘΗΟΟ ΕΤΕ “ΞποΥ ΟΥ̓ τ᾽ ΔΎΩ 

ΕἼ Ἀπατερο ΕἼΤΕ ᾿λπουεπεικδίλει Ἀπεκρᾶθ. ᾿χῈ ΔΎΟΥΩΑ, πιδκωβ ΔΎ ΔΎΡ 

πεῦιλιδ. πδιε, ὅ παπρρπάλεευε ππεηδιολλιδ ποορῖτ᾽ ἀλδιρε πΕΚΑΛ τ ΔΤ ΗΓ πτᾶ- 

δος φῇ οὐσέπη᾽ χε δΔπρ φΉκΚε εὐλᾶτε. “ βοηθεὶ εροΐ πποΟΎ τε πεποτηρ᾽ ΕΤΒβε 

πΕΟΟΎ Ἀβπεκρδις πίζοειο “δι ΤΟΎ Ομ ἀν Κῶ Εβ0ΟἋ ππεμδηολλδ Ετβὲ πεκρᾶπ. [0 “νη 

πότε Ποεχοοο οἷ ἤρεθπος χὲ εὐ τῶ ΠΕΎΠΟΎ ΤΕ, Αλδιρεο, ουώπρ ΕΒΟᾺ οἱ πρεθηποο 

χπείαστο εβολ΄ πικβά Ξἤπεοιοῦι ππεκραλοδκ εἰ ΔΎπδο το εβοᾺ. ἧς δρε 

πδιισδιοοι ἩΠΕΥΤΟ ἌΛΠΕΙΠΕ ΠΦΟΛΛΙΓΤ Εἰ ΕΡΟῪ ἌΛΠΕΚΑΛΤΟ ΕβΟΔ᾽ “νδ᾽ ΤΟΎΧΟ ΠΠΌΘΗΡΕ 

πε τ ΔΎΛΟΟΥΤΟΥ Κδτᾶ τα πο ψπεκό βοΐ. ἢ} τώωβε ππετριτουών ποδοῦῖὶ 

πκώβ ερρδΐ Ἐκουουπου πευποσήεσ ΠΎΔΎΜΕΟΠΟΥΟΚ ἅ4λλ0604 πίοειο. ᾿ἦ Δπον τᾶρ 

ὅπο πεκλδος δ πεοοονυ ᾿πεκορε τπδογώπ πδΔΚ Εβ0Ὰ ὧδ επερ᾽ τπηδχῶ 

ἌἌπεκολονυ ὧδ᾽ ΟὙΧΩΜ τ ΟΥ̓Χ, 

ΠΧΧΙ͂Χ, σθ. πχώκ (510) εβοᾺ οὲ πετηδίϑιβε παπτρε πδοδῷ πεψδαλοο οδ 

πδιοτριοο, “ πετάλοοπε Ἀλπιορδη Ἃ δ τηκ᾿ πετχιλλοει τ ΦΡΗ ΤῸ πιώσηῷ ΤΘΕ 

πηεΙΕσΟΟΎ πετρΆλοοο ΕὙἸ ΠΕΙ ΕΡΟΎΒΙ ΟὙΟΜῸΚ Εβ0οᾺ, ὅ Ἄλπελλτο εβθ0Ἃ πεῴρδῖλι 

Ρ5. ΓΧΧΧ, 17. 

ἘΒΑΟΜΈΝΤΑ Ο(ορτοσϑαηῖριολ, ΝΟ], 1. 11 

ἼΡιΡαδ: 
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ΠΧΧΧΙ. πΒ. [τωλη Ἀπεψδλλλοο πδοᾶφ.. 

Ὁ 

Ἵ 

᾿'ΔΎΧχΙ πουώοχνε ΠΟΥΩΤ οἱ ΟΥοΟπ' ἀ Ὑσλλίπε ΠΟΥ ΔΙΔΘΎΚΗ 
ΕΡΟΚ᾽ πόι παλᾶάπωπε πηνεϊλουλιδίοο ἈΠ πολ Η Ι ΤΉΟ 
Δ β ἈΝ πεδυ δρηνεοο!. 

ΧΧΧΙΥ. πΆ. ἐεπχὼκ εβθοᾺ πνπῶηρε πκορε πεψδλϑλοο. 

18 

14 

᾿ΔΎω πεκλδοο πδευφρᾶ) πὲ εορᾶι ἔχκ. »"ἂ- 
τόοᾶβον πχοεῖο ἐπεκπ ἃ΄᾿ ἀΎ ἐκεῖ νὰν πεκουχᾶι. τνὰ- 

οὐὐτΤᾺλ χὲ ἐρὲ πχοεῖο ΠΝΟΥΤΕ πᾶχε ΟὟ ΠΡΗΤ᾽ χὲ ᾿νᾶχω 
ΠΟΎΕΙΪΡΗΝΗ ἈἈπεοίλδοο ΔΎ εν πε πετ ουᾶᾶβ ἈΝ ΝΕΤΚΤΟ 
ἈΧΠΕΥΡΗΤ ἔρο. πλὴν πεοουχᾶϊ ΘΗΝ ἘΦΟΎΝ ἘΝΕΤΈΡΘΟΤΕ 
ΘΗΤΟ ΕἸΡΕ ΟὙΕΟΟῪ ΟΡ, οὶ πενκᾶρ.. ἃ πνᾶὰ ͵ἈΜΝΠ Τλλε 
ΤΟΛΑΝ Ὺ ἘΝΕΎΕΡΗΥ ἃ ΤἈΙΚΔΙΟΟΎΝΗ Μ1ῈῸ ΤΡΗΝῊ τἴπι ἐρὲν νευ- 
ΕΡΗΥ ἃ τῶν Τογῶ εἐβολρλὲὶ πκᾶρ᾽ ἃ ΤΙΚΔΙΟΟΎΝΗ δώ τ 
Εβολον τπε. κΚἂι τὰρ ΠΝΟΥΤΕ πᾶ τ ΠΟΎΆΑΝ Τ ΧΡΟ᾿ ΔΎΩ πεπ- 

κἂρ πᾶ τ πἀπεοίκᾶρποο. ΤλικΔΙΟΟΥΝῊ νἄλλοουε οὰ ΤΈΟΦΗ" 
πεοκὼ ΝΝΕΟ τ ἀσοε ΕὙΦΙΗ “:: 

Ρ5. ΓΧΧΧΙΙ, " δυχὶ πουώοχπε..... φίογοοπ, Μ. δυοοδιι εὐοοπ εν ΟΥ̓ΘΗΤ 

πογώτ, ϑυγο--Ποχ. -- τ. οτι εβουλευσαντο εν ομονοιᾷ ἐπι τὸ αὐτὸ -- ποΥ ΔΊΣ ΘΎΚΗ 

διαθηχὴν -- ἔροκ ρῖο χαταὰ σοὺ --- ἶ πδί παιάπιωπε, ςοἴοτ -- ΟὙ. ἴῃ ῥα. -- αᾶθ 

ἴῃ ῃς85, 6Χχ δηδϊορια σὰπὶ Μ. --- Ῥ5, ΟΧΧΧΙ͂Ν," πππεύρητ, Μερη. ες πούρητ 

τηρῃ, ὅγιο- εχ. -- Οσσ. καρδιαν, Να]ρ. σα τον --- 10 Ἔπέτερροτε -- 7 μκὶ, Ρ. 573, 
Ῥευ. εἐπέτρροτε, Μ. ξούοὸρ πιβερ Ἑτερροΐ,, ὅυσ. οἵ ὅσ. οὰπὶ ϑαῃϊά. -- Ζ᾽ μκὶ, ᾿δῖά., 
ΕἼρε ΟὙΕπΟῪ (510) οὐώρ --- ἰἰ Ριδέϊς τών... δὼ τλικδιοούπη.... δυζπι 

ΕΠΕΎΕΡΗΥ ; Ραγυ. ερπ, 40 ποῃ τοοῖα ἴρ88 ουγθπάασϊ ἴῃ ἐρρῆ --- ᾿ἢ Ρ εὶς δυῳ ἃ τλι- 

ΚΔιοΟΟΎΠΗ τ συγ. εἴ Οτ.,) οοά. εἴ ΡαΥ. συμ Μ. εἴ Α. οὔ. καὶ --- 18 πποῦτε, ἴἴὰ ϑ8ἢι- 

ἄϊςιι5, σδἴοτὶ ὁ χυριος --- ὁ πδακοοε, Μ. εοξερῶορπ ἄκέλοίοι -- ϑυγ. οἵ ὅτ. προπο- 

βρξε υσεται -- πεοκω -- 5ΥΓ. χιλροῖο, Μ. οὐὸρ εὐἕκω, ὅγ. χαι θησει. 

“(τ βεπιδαλι ἀπ ΔΉΔΟΘΗ Ακὰ ΤΟΎΠΕΟ. τεκόόλι πτεὶ ΕἸΤΟΎΧΟΠ. ἐ πΠΟΥΤΎΕ αἰὰ- 

κΚτοπ᾿ οὐωπο ΕβΟἋ Ἄπεκρὸ ἀυ Ὑπηδου δῖ. 

κηοΥδο εαῖὶλ πευληλ ΠΠΕΚΡΈΡΔΆᾺ. 

δ πχροεῖο ΠΟΤΕ Πππδῦλλ᾽ ΟλΧῪΠΑῪ 

δ κηδλτναλαλον Ππογοεικ πράλειη κηᾶτοον ἴ- 

δειράλειη δὴ ΟὟΤΟΙ. ᾿ λκκὼ ἅλιον πογώραλ ΠΠΕΎΡΗΝ ἐροπ ΔΎΩ πεν κι χεοῦΥ 

ΔΎΕΧΚΣ ποῶπ. ὃ πποῦτε ππδόλα ἈΚ τοπ ΠΡΟΥε πεκρὸ ΕθοᾺ εχὺπ πΎπουΥ- 

χαὶ. λιδψδλιαα. ὃ ἄκπεεπε οὐβὼ πελοῦλε εθολϑῖς κηλῖε ἈΚΠΟΥ χα ΕΒΟᾺ πϑει- 
- ᾽ ᾿ 

ϑεθῆοο ἄκτοῦδ. [ὃ Ἀκχιλοει τ ρὰ ΤΕΟΘΝ ἀκτεδ πεοπουπε ἃ πκὰρ ον. ἃ 

τεορδίβεο ρἔο ἸΤΟΎΕΙΗ. 

Ρ9. ΠΥΧΧΧΙ, 6-7. ΕΧΧΧΙΝ, 7-14. 

δι αν οὐ ΑΝ ΣΝ Αὰς μΝ δὲν νὰν. ΤΌΝ δ, νὰν “ἀμ... νῶν 

» σὰ 
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ἘΧΕΧΥ. πε. πευληὰλ πἌΔΎΥΕΙΔ. 

1 πχοεῖο ρΕΚῪ πεκρλᾶδ χε ΠΟΤ ΑΛ ΕροΙ᾽ χε ἄποκ ἅπν' ΟΥὐ- 

ΝΣ ΕΝ δ τον το ον οι ἐν ἀκ τς 

υχχχγ. πΖζ. τωλη πεψδάλλλοο πΠΌΌΗΡΕ πκΟρε ἐπχῶκ εβοᾺ ρὰ 

ΔΕ ΔΕΘ ΕΟ ΒΒ ΝΎΛΑΝ ΤΡΆΆΠΡΗΤ πδίλλδ ΠΙΟΡΔΗΛΙΤΗΟ,. 

18 ᾿ΔΎΚΩΤΕ Εροὶ ΘΕ ΝΝΙΆΛΟΟΥ ΔΎδλλΔΟΤΕ Ψ.3101 ΘΦΙΟΎΟΟΠ 

Ρ5. ΧΧΧΥ,! Ζ7ΖηΚὶ, Ρ. 55, πεκαιᾶδκ (5:6) ...... χε δποκ, ρᾶρ. ν6ΓῸ 59, ἀποκ Ἅλε 
-- ἀπο αἰζογιιπι δῖε Θα 14. Οη. και --- Ρ5. ΓΧΧΧΥΨΙ͂Ι, αἴυϊπ5 οχ ΡΥ. -- πεψδίλαλοο, 

Μ. εὐ 5γυζ. - ὅγ. ψαλμου -- δἴλεδιη -- Ογ,, 501. ἴῃ τοχία 55} -- Α. αὐθαμ.. ἴῃ πιᾶγρ. «οἹ, 

Μ. περλδις, αἱ. πεαλλλαδο --- [ὃ Ῥου, πηειδλουῖ, 418 ΠῈ ΘΓΓΟΠΘΔΠῚ ἰΘΟΙΟΠΘΙ οἵ 1086 5011- 

θα οβοϊϊαπτίας πηοηϊῖο αάϑοτιδις, ῥδεΐς -- Μ. πουάκοου -- υδωρ -- Ρίδέϊς, οὔ. διογοοπ. 

ΠΑΧΧΥ, " οᾶρερ εὐ ι ΨΥΧΉ χε τ οὐδᾶβ᾽ πποΎτε ἀλδτουχε πεκρακοδ Ἃ ετρεὰ- 

πιζε εροκ. πᾶ πδὶ πχοειο χε δίκιωκδκ εφρδὶ Ἔροὸκ Ἀπεροοὺ ΤΉρο. Ἢ εὐῴρδπε 

τ τεΨΎ ΧΗ ππεκρηκοδλ᾽ χε δῖα! ΠΥΔΨΎΣΤΗ εορδὶ ἐροὸκ πχοειο. ὅ χὲ ἴἴτοκ ποεῖο 

πτκ ΟὙΡΗΟΤΟΟ ΔΎΩ ΠῪΚ ΟὙΡΔΚ᾽ δε πεκῖδ ΕἸ ΟὙΟΤ πιλκ ετ ερρδὶ ἐροκ. 

ὅ πχοειο οωτακ ἐπδιυληλ᾽ πττίο᾽ ΤῊΗΚ ἐπερροου ὅπδοοπο. ᾿ ρὰκ περοοὺ πτδθλι- 

Ψιο δίκιοκδκ εορδὶ εροκ χε ἄκοωταικ εροῖ. ὃἥ Ἅκλα ΠΕΤΕΙΠΕ ἍκλλΟΚ πχοειο οΝ 

ΠΟΥ ΤΕ ΔΎΟ ἍΚΑΛ ΟὟῸΝ Κᾶτᾶ ΠΕΚΟβΗΎγΕ. ἥ πρεθῆοο ΤΗΡΟῪ πΤΔΚΎΔΑΛΙΟΟῪ ΠΗῪ 

ΠΟΕΟΎΘΣ ΟὟ Ἀκπεκάκτο ΕΒΟᾺ πίχοσιο᾽ ποεῖ εοου ἀἄπεκρᾶμ. ἰἢ χε πτκ ΟὙΠΟδ΄ ΕΚΕῖρε 

πρεππηρε' ΤπτΟκΚ πὲ ποῦ ΠΠΟΥΤΕ φλδυΎδδο. Γ᾿ ΧΙΆΛΟΕΙΤ ΦΗΤ ποεῖ οἴ τεκ- 

δῖ δύ ἀηδβθωκ οὴ τέκε δρε ΠᾶφΗ Ὑ ΕὙφρᾶμπε ΕὙΡΑΡΦΟΤΕ ΦΗΤΟ Ἀπεκρᾶπ. 

ἐἢ ξηδογώπδ δκ ΕβΟἋᾺ ποεῖ πποτε οὰν πᾶρητ τηρῦ] δνῳ τηδξεοου κι- 

πεκρᾶτε ὧᾶ επερ. 15. χε οὙποῦδ΄ πε πεκπᾶ εορδὶ εχωΐ' ΔΎ ΔΚΤΟΥΧΕ ὙΑΨΎΣΟΙΗ 

ΕβολοΝ δαῖῖῖτε Ἀπεοητ. λιδψδλαθδ. [ἢ πηποΥτε ἃ ρεμπδρδᾶποακοο ΤΟΥ ερρδὶ 

εχωΐ δυῳω τουπδτωτη ππχώωώρε δοίπε ποᾶ ὙΔΨΎΥΣΗ ἈΠΟΎΚδδκ ἈΧΠΕΎΛΑΤΟ 

εβοᾺ. [ὃ χε πτοκ πχοεῖο ποτε ΠτΚ οὐωδηοτης, ΔΎΩ ΠῊΤΚ ΟὙΜΔΗΤ᾽ ΠΌΤΟΚ 

οὙρᾶρρΗΤ επδοθε πεερδ ΔΎω πτκ οὐλλε. ἢ δώζυτ ερρδὶ εχωϊ ἥγηπδ παῖ τῇ 

ΟὙτδρΟ “πεκραιο δ᾽ ΠΣ ΤΟΎΧΟ πῆρε ΠΤΕΚΡΑΟΔἋ. 1 λρι οὐδε πακαλδὶ 

ΕὙΠΕΎΠΔΙΙΟΥΟ ΔΎΩ ἈΔΡΟΥΜΔΎ Τ6ι ΜΕΎΤΆΛΟΟΤΕ ἈλΆλῸ] ποεχι πε ΧῈ ΠΤΟΚ πχοείο 

δικβοηθει εροΐ δΎω δκοεποώπτ. 

ΕΧΧΧΥῚ. πε. πεψδλααος πτώλη ππώηρε πκορει. ᾿Ὃερὲ πεοοτε οὶ ΠΤΟΟΥ 

ετουᾶδβ, ὅπχοεῖο »ε Ξ3ΠΎ ΔΗ ποιῶ εροόνε δι πε ΤΉρΡΟῪ πιδκώβ, ὃ ΔΎΧΩ 

πρείτδειο ετβηητε τπολιο ππουτε,. λιάψδλᾶ ἢ τηδρπάλεευε πρρᾶδβ ακπ 

βαθέως πετοῦν Ἀππχοειο εἰ ΠΑ ΟΘΥΛΟΟ ΟἿ ΤΎρΡΟΟ τ ΠΆΔοΟΟ πηεδόος 

πδὶ πε τδυώπε δ, “ πρώλε πδχοοο χὰ τδλλᾶδυ5ὴ'. οἵωμ' δΎῳ δ ρώλλε 

πε ΡΗΤΟ' ἩΤΟΩ πεῖ τ δ [σΑλΊ Εν ΤῈ ἅλλοο ὧδ εἐπερ. δ πχοείο πετχοοε πᾶ- 

«δόσε οὺς τενράψη ππλδοο τ πδροοῶπ δὶ πτδυώπε ΠρΗτο. χε ρε παλδῖ- 

«πε πηπετεθρᾶμε ΤΉρΡΟῪ ΠΡΗΤΕ, 

ΧΑ,  ἘΚΧΥΙ, τ; 

οὐδ τὰ ΡΟΖ: 
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19. ἈΧΠΕΦΡΟΟῪ ΤΗρΡΟ. ἄκτρε πᾶς βῊΡ ΟὟῈ ἀλλλοι" ΔΎΩ ΠΕ ΤΟΟΟῪΝ 
ἌΛΛΟΙ Εβολον τὰἀτδ, λδιπωριᾷᾶ -: 

ΠΧΧΧΥΠΙ, ΠΉ. ΤᾺΛΝ ΤΡΕΛΛΝΘΗΤ πᾶιθᾶν ΠΙΟΡΔΗΔΙΤΗΟ. 

3 ὕηδχω πενπὰ Ἀπχοεῖο οὐδ ἐπερ, ἃ οὙχώλλ ἈΝ οΥυ- 
ὃ. χίλι νδχω ΝΎΉΕΚΑΛΕ ΟΝ τὰ τἄπρο. χε ἄκχοοο χε οενᾶ- 

.“κ͵τ πουνὰ ὐᾶ ἔπερ᾽ οεγᾶοοβ᾽γε ΝΤΕΚΑΛΕ ΟΝ ἈΠΗΎΕ ὑδι- 
ΟΑΑΙΝΕ ΠΟΥ ΔΊΙΔΘΉΚΗ ἈΝ πδοωτπ' διῶρκ ΝΆΔΎΥΕΙΔ πᾶραλο δλ᾽ 

δ χε Τηδοοβῖτε Ἀ᾿πεκοπερλλὰ Οὐἃ ἐνερ νᾶκωτ ᾿πεκθρο- 
ὃ ΝῸΟ ΧΙΝ ΟὙΧΩΟΣ ἈΜΝ ΟὙχώλι.. λιάψδλμᾶ. ἈΠΗῊΗΎῈΕ πδου- 

πὸ ΕβοᾺ πνεκλλοιθε πχοεῖο Κἂι τὰρ ΤΈκΑΕ ΟΝ τεκκλη- 
1 οἷὲ πνετουάλβ. χε πίλκ δφὲν πεκλοολε πετνδεθ ΟὟΒΕ 

πχοειο ΔΎΩ πιλκ ΠΕῚῪ Νἄζυ ΕἸΝΕ ἈἌΠΧΟΕΙΟ ΟΝ πΘΗΡΕ ππου- 
8. ΤΕ ΠΝΟΥΤΕ ΕὙΧΙΕΟΟῪ ολλ ποχῆε πνΝε τ ουάδ θ᾽ ΟὙΝΟδ 

19. Ρ] ἐς οἵ Ῥεγ. πδβεερ, Μ. - ὅτ. φιλον, ϑυγος-θεχ. ἔων -- τδτδλδιπώριδ 

Ξ- ϑυΎο-ποχ., Μ. Νυ]ρ. εἰ στ. ἀρβᾷὰθ μοὺ --- Ρ5. ΧΧΧΥΉΙ, ὁ Ῥευ. ται τραοη τ 
-ἰ διθδη Ξ  Α. Ναῖ. οἵ ΠθΌγ., ὅ0γ. εἴ ὅτ. αἰθαμ,, Μ. πᾶϑδη --- " Ῥαυ. ππηδ πεπχοεῖς 
Ξ υ!ρ. εἴ πθρσ., Μ. εἴ ὅϑυσ. - σσ. τὰ εἐλεὴ σου κυριε -- ὧδ οὐκώκλε, ΜϑιρΡΗ. ἰοκεπ 

χώΟΥ οὐδ, 50Γ. οἵ ΟΓ. εἰς γένεαν χαι -- 7 [ὶ, Ρ. 55, πο τϑοῖθ τᾶπρο --- ἢ οεπδκωτ 

ἐξ οἰκοδομηθησεται, Μ. εφεέκωτ --- ὃ Ρογ. ἀεπεκοπραλᾶ -- απο ἔπδκωτ βαιά. οὐ. χαὶι 

πὶ οὐκ -- ΒΓ. εἵ Οἵ.» Ραγ. ὧδ οὐκώακ -- Μ. -- Μ.- Α. οπι. διαψαλμα --- ὃ τὰᾶρ 

στο δέ Δὸς Με ξεν, Ὅμ, “- 1 ϑεδν, ον τι πετηδιυώςυ, [ἰτογὰ ὦ ΒΌΡΟΙ νΕΓ5., ΡΥ. 
δῖον οςς πετπδιθωυώςυ οὐδε, ΡΓῸ ᾿σωθησεται -- ΄ΠὰὯ6 ἴπ ὉΠΟΙδ ΒΕ] ΘΠΙΌΓ, εχ Ρεν. 

ΠΧΧΧΥῚῚ, " πχοειο ποτε πδουχδῖ δίωςυ ερρδὶ πχπεκέετο ΕβθΟἋᾺ ἀξπεροου 

ΠπΠΕὃΡ τευη. ἵἌλᾶρε πΔ ΛΗ Ἃ εἰ ἘΡΟΎ ἈΧπεκάῖτο ΕβΟᾺ᾽ ρικὲ τὐπεκλιδᾶχε ποθεῖς 

ἐπᾶδοοπο. ἧἦχε ἃ ὙΔΨΎΧΗ ἁλουρ ἀἐπεθοου δύ ἃ πδωπϑ ϑφϑῷὼπ ἘϑοΥπ εδλῖπτε. 

δ᾽ ΔΎΟΠΥ ἈΜΠΕὋ ΠΕΎΘΗΚ ΕἘΠΕΟΗῪ εἐπιϑηϊ δὶρ θὲ πουρώλλε ξαλῖ τ βοηθός ΠπελεΎϑερος 
6 δ΄ ΠΕΤΑΛΟΟΥ. πθεὲε πρεηοδΎβεο ΕὙΠΗ ΕὙΜΚΟῪΚ οὴῖ ΟὙΤΑΦΟΟ πᾶδὶ ετὲ τϊπεκρ 

ΠΕΎΛΛΕΕΥΕ δε᾽ ΔΎΩ Π ἸΤΟΟῪ ΔΎΤΑΚΟ ΕΒΟΔΘΗ τεκδίᾳ. ἴ 

ὃ ρεῖκᾶκε Ἀπ ϑδίβεο ἀπαλου. ἃ πεκδωμ τ τᾶκχλρο ερρδὶ εχωϊ᾿ ἀγὼ πεκρω- 

ΔΥΚΑΔῪ δὴ ΟὙΝΪ ἈΣΠΕΟΝῪ 

ΟὟ ΤΗΡΟῪ ἄκπτου ερρδὶ εχωΐϊ. δλιδψάλαα. ὕλκτυρε πϑθτοοονπ ἀκεκοῖ οὐὲ τῖ- 

οὶ δΎΚδδτ πδνῪν πβοτε ΔΎΤΑΔῪ δΎω ἀχπειβωκ. Δ παβδὰ δῆβε εθοκλ ὃὴ 

ὙΔΑΎΦΗΚεΕ δίχικδκ ερορᾶὶ ερὸκ πχοειο ἈΧΠΕΘΟΟΥ ΤΉΡΟ δΔίπεριυ πλδίᾳα εςρὰὶ 

δροκ. Ὁ" 

Ἄοτει πᾶκ. ἰλη εὐπδχ πεκηὰ τ πτάφοο ΔΎ τέκε εςρλὶ οϑῖξ πτᾶκο. 

ΔῊ ΕκΔερ ΠΕΚΌΠΗΡΕ ΘΙ ΠΕΤΑΛΟΟΥ Τ᾽ η πόδε πετᾶ τον ποεεξοιιο- 

ἐδ κῃ ΕὙΜΔΕΙΑΛΕ ΕἘΠΕΚΌΠΗρΡΕ οὺλ πκᾶκε ΔΎ τεκλικδιϊλοουπη Θ᾽ ΟΥΚΔΦ εἄκερ πείὶ- 

ὠβ. ᾿ δποὸκ δε δίχιυκὰκ εορδὶ ερὸκ πχοειο ἀγὼ πλΟ ἈΝ Ἃ πΔΎΔΛΘΟΚ Ἀἀϊπηιλν 

πορπ. ἰἤετβε οὐ πχοειο κηᾶκω ποὼὺκ ΎΑ ΨΥ ἄπρκωτε Ἑζπεκρὸ ΠοΟλΒΟᾺ 

Ἀλλλοῖ. ἢ χε ΔΗ͂ ΟὙΦΗΚΕ ΔΠῸΚ εἰ Φεῖ φῆριοε χὶπ ΠΎΔΑΠ Ύκουΐ Ἡ τερειχιοε ΔΕ 

δίιοέδθιο δὼ δίπτωουη. [ἷ ἃ ΜΕΚΟΡΥῊ εἰ ερρᾶϊ ϑχυϊ ἃ ΠΕΚΡΟῪΒ ὙΡΥΩρΎ. 

Ρ5. ΠΧΧΧΥῚΙ, τὸ -- ἸΧΧΧΥΊΗ, τ-ὃ, 



ον μμαρῖ Αναν, 
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9 πε] 'δΎω [οὙφοτε πὲ εχῖὺῖῖ ΟὟΟΝ πιλλ] ΕἸ Ἄπεοίκωτε. πχο- πον τε 

εἰ0] ποτε πίπδόλα πιλκ πεν πἼδεθειπε Ἀλλλοκ' ΠὴῚ|Κ οὐχώωρε ὁ 

ιο πχοίεις ερὲ ΤΈΚ)λλε κῶτε ἐροκ. ΠΤΟΚ ΕΤῸ ΠΧΟΕεΙΟ εχϑὰ πᾶ- 

" «ἰἄρτε] πϑᾶ Ἄδοοδ᾽ πκιλκ ππεοροειλα ΠΠΉΤῸΚ ΕἸ τρεο δὼ]. π- 

ΤῸΚ εν Τάκθεβιε πχδΔΟΙΡΗ Τ᾽ ΠπΘὲ ΠΟΎΡΟΥ Β΄ ορκ πεόβοῖ π- 

ι9 τεκόῦλα ἄἀκχωῶρε εβοᾺ ππϑπεκχᾶχει. ὄπΟΎΚ πῈ ἈΠΗΥΕ ΔΎΩ 

πωκ πε πκᾶρ.᾽ π ΤΟΚ πὲ Ν᾿ ΤΑΚΟΛΛΝΟΝ ΤΕ ΠΝ ΤΟΙΚΟΎΛΛΕΝΗ ἈΚῚ πεο- 

ι.. χὼκ εβοὰλ. πὍΠΡΟΚ ΝΉΔΚΟΝ ΤΥ ΠΕΛΛΟΙΤ ἈΝ θάίλδοοδ᾽ θᾶ βὼρ 

"““ΝΠΡεραλώπιειι πὰ ΤΕΔΗᾺΔ ρλλ πεκρᾶπ. πῶκ πὲ πεῦβοϊ "15 

ις τόσαι »“ἄρε τεκόι χα τἄχρο πόχιοε πόὶ! "τεκουπᾶλα. τΆλι- 

ΚΑΙΟΟΎΝΗ ἈΝ πρὰπ πὲ ΠΟοΟβ Τε ᾿Ξ πΠεκθροΐοο ΟΝ ἃ “ἈΠ ΟὟἍΛΕ 

ιὸ πετ πδλλοοε οὰ ΤΈκρη. πάἄϊδῖτα Ἀπλδοο ΕἸΟΟΟΎΝ ΠπΟΎ- 

τ Δουλᾶϊ πχοεῖο οενδλλοοςῦε δὶ ΠΟΎΟΕΙΝ ἈΠεκρο ἡ ΔΎΩ 
σοεπ ἃ ΤΕΔΗᾺΔ ολλ πεκρᾶν ἈΜΠΕΦΟΟΥῪ ΤΉΡΟ ΔΎΩ οενᾶκχιοε δ᾿ 

15 ΤΕεΚικ[ΔΙΟΟΎΝΗ. ΧῈ ΠΉΟΚ πὲ ΠΟΟΥΓΟΟΥ ΝΜ ΤεΎσδολλ᾽ πεν τ ἂπ 
ι. πᾶ ΧΙΟΕ ΟΝ ΤΕεΚλικ[ ΔΙΟΟΎΝΗ. χῈ πε πρεοςϑοπῆ εἐρο6] πε πχο- 
30. ἰειο΄ πετο ύΎδαβ ἈΜΠΙῊΔ πὲ πεῖρρο. [1ΤῸ071}6 ἄκωδχε ΟΝ οΥὐ- 

Φορᾶοιο πὶ πεκϑηρε [Δίκχοοο χε δίκα ΝΟΥ ΒοηΗθιὰ εχν ου- 
951. χωζώρε’ δἴχιοε που τ εβολρι πδίλδοο δίσιπε ΝᾺ ΔΎΕΙ Δ᾽ 
5 πᾶρλλοδλ᾽ δίτωρο κλ.1λ06] πᾶπερ, ΤΟΎ β. τᾶσιχ τε- 

δ ογποῦ πὲ δώ οὐδοτε πε-- Μ,, Α. μεγᾶς και φοβερος ἐστιν; ΝΌΪΡ. εἴ 5υΓ. 

Ξ- ὅγ,. ΟΠ]. ἐστιν -- ασΠΔΙΏΟΙ Ροϑίγεπηα [οἱ οοά. Χχ, ἰδσοσα ἴῃ 5 Π1Π1ἃ ΟἿΆ, [ΠῚ ΠΟῖδ5 

ΠΌΠΠΘΓΑΪΘ5. ΡαΡΙΠΑΓΌΓΩ, [ΠῚ “8544 50114085 αὶ νοῦρα ἀιη!βογαπῖ, 4146, π1ΠῸΟῖ5 1Π- 

οἰα58, Γαϑταϊτηι15 εχ Ραυ. --- ϑ ερε..... εροκ, Μ. οὐορ οκωτ ἔροκ πχε τεκαάβεθ- 

Ἅκηι, ὅ5'0υΓ. - αγσ. χαὶ ἡ αληθεια σου χυχλῳ σου --- ᾽" πκινκ, Μ, - Καῖ. οΥγορ, πκιλι, 

ψυϊρ. εἴ ὅυζ. - γ. τον ὃς σαλον --- “' Ῥεγ. πτάκϑββιε -- ρὰκ πεσβοΐ -- Μ. Νυ]ρ. 
ΠΕΡΓ. εἴ Α., ὅγ0ζ. - σγ. χαν εν τῷ βραχίονι --- 15 Ῥεγ. πτδκολάποεντε --- 15 146ΠῈ 

ἩΤΔΚΟΕΜΤ -- ϑερακώπιειλα - αΐῖ. 510, εἴ Α. ερμωνιειμ., Μ. εραλκώπιλα, ΟΥ. ἐρμὼν 

Ξ- ΘΥΓΟ-ΠΟΧ. «530: --- “ἢ πώκ πε -- Μ. εἴ 50Γ.») ΟἿ. οπ1. ἐστι -- ΒΕ. πεοίίοε -- 1" 146 Π| 
ππετηδάλοοςυε (510), ΡΙῸ προπορευσονται -- »ὅ. ΤΕΚΡΙΗ, ἰἴίὰ ςοἕ., ΡΕΥ͂. ὃᾶ τέκρϑη, 

Μ, -- 5γγ. εἴ Οτγ. 256. τϑὴ ἄβπεκρο --- '΄ Ρεγυ. πδειδτῃ --- ᾿ἴ δΎω -- ὅγγ. Να]ρ. οἵ 6Υ., 

Μ. οὔπὶ ΠΟΌΓ. ΟΠΊ. --- 15 Δηΐς πετᾶπ 5814. οπλ. χαν -- οί πτεκλικδιοουπη -- Μ., 

ψυϊρ. ΠοΌΓ. ὅυγ. οἵ ὅγαθο. εν τῇ εὐδοχιχκ σοὺ --- 19, χε πεπρεχθοππ..... πχοεῖο, 

Μ, Ψαυϊρ. ὅγυγ. εἴ Οσὐ. οτι τοῦ χυριου ἡ ἀντιληψις -- πετογᾶδβ 546 ἴῃ Άη. -- Μ., 

ΑἹ ΡῬγδογΠ ογορ, α]ρ. εἴ ὅυγ. - ὕγαος, χαν τοῦ αγιου ᾿σραὴλ βασιλεως ἡμῶν 

π΄ νυν, 20-28 Παροπηίωγ οἴΐϊαπη ἴῃ οοά. 92, 4] τπΐςο σοηδίαϊ [Ὁ]10, Ραρί πα ΓαΓα 

ποῖ5 π΄ ΤῊ 5ρπαΐο, οχ 4110 ψαγίαθ ἰθοίΐοπθβ δἀποίδητςαγ -- ροόρδοιο -- ορᾶσις -- Δηΐς 

δικίκοος ϑ8ῃϊ4, ογη. χα! ---- “' Ῥον. ἐπάπερ, ετουδιδβ -- ϑυγο--Ποχ. Ψαϊρ. Οοιηρ!. ϑῖη. Α. 
αίασθ ἐν ἐλαίῳ αἀγιῳ μου, Μοιαρῃ. Ομ. μου, ὅτ, εν ελεει αγιῳ --- "5 ροβῖ πᾶσι 

ΘΔ Π14, οπ, γάρ. 

Ρς, ΠᾺΧΧΨΝΠΙ, 9-22. 



ΓΕ; . 88. ΝΟΥΤΕ πὲ πρεηϑωπ ἐροῦ] Ἀπᾶλουχᾶϊ ἴἄποκ λε νᾶκδδοι 

191. 

Ὁ ΓΝ ΔΓ ΤΟΟΤῸ ἄγω πᾶσβοϊ πδῦσολι δ πχᾶχε Δ ΓΡΗΥ 
"1 ἀν ΠΦΗΤΟ ΔΎ Ἄπηρε πτἄπολλιὰ πᾶάθακοο ἀν᾽ τπᾶς- 

ρΡωδῪ πηνεοχιχεενε οὰ τεῦ θη" ηδουῶδλο ΠΝΕΤΆΛΟΟΤΕ κι- 
Ὁ Ἀ10. τὙὙᾶμεὲε ἈΝ πᾶνδ πλλλαδο ΔΎΩ πεο|τὰπ πᾶχιοε οι 
9. πᾶρᾶν" {νδκῶ πτεοσίχ δὴ θᾶ λδοοδ᾽ ἀΎω τε οΎπδλλ δὴ 
Ὁ ΝΕΙΕΡΩΟΟΥ. ΠΡΉΡΓΟΟ ΟΝ ΔΑΛΟΥΤΕ εἐροὶ χε Π ΤΟΚ πὲ πδειωτ᾽ πᾶ- 

ὃν πουρπαλλαῖοε εὐχοοε πᾶρ᾽ ἃ ΝΕρρωϊΟῪ ΤΗΡΟῪ βπκᾶρ. τνδᾶ- 
δᾶρερ, πᾶς! ἐπᾶ ν ἃ ἃ εἐπερ᾽ ἄγω τὶ λιδ ΘΎΚΗ ΠΙΦΟῪ πδο)᾽ 

80 ἔν ᾶκω καπεοοπερακὰ οὰ ἐπερ) πεέπερ᾽ [ἀΎ] πεαθρονοο 
1. ΠθῈὲ ΝΝΕΦΟΙΟΥ Π πε. ἐρᾶν πεοίθηρε κῷ ποώου [κπᾶπο- 
ὃ 4100 ποετΆβὼκ ΟΝ πᾶρᾶπ' εὐωδποῦα πνδλικδιωλιδ᾽ 
8. ποετλράρερ, ἐπ δεν ΤΟλη Ὁ τηδσαπώινε πνευᾶπολλιᾶ ὉΝ 
8 ΟὙδσέρωβ᾽ ΔΎΩ ΝΕΎΝΟΒΕ οὴ᾽ φεν δ ο τιν πᾶπᾶ λε πνᾶ- 
85 οἄᾶριοα, ΕΒΟᾺ ἈΝΛΟΟΥ ΟΥΔΕ πνηᾶδϑθετζει ον τἄάλλε ΟὟΔΕ 

πνηᾶχωρλα ΝΎ ΔΑΙΔΘΎΚΗ᾽ ΔΎΩ πνᾶδθετει ΠΝΕΝ Ὑ ΔΎΕΙ Εβ0Ἃ- 
δὺ Θ΄ ΝΟΠΟΤΟΥ. δίωρκ ΠΟΎΟΟΠ οὰλ πᾶπετουᾶδ θ᾽ χε ππᾶχι- 
ὃ ΘΟ ΕἌἈΔΎΕΙΔ᾽ πεοιοπερλκὰ νἄζϑωπε ἃ ἐπερ᾽ ΔΎ πεαθρο- 
ὃ ΝῸΟ ΘΕ ἈἌΠΡΗ ἌΠΑΛΑΤΟ Εβ0 πθε λϊποὸὺρ ΕΤΟΒ ΤΟΥ ἃ 
ὃ) ΕΝΕΦ, ΕρΕῈ ΠΆΛΗΝ ΤΡΕ ΕὙἸΝΦΟῪ Νὴ Ὑ1πε. λιάψδλδ. ΠΎΟΚ Ἅε 
ἄκος ἀκτ ᾶνΎο ερρδὶ απεκχρηοτοο ἄκκδδο ποὼκ πχο- 

τ. Εἰο΄ ἄκωορωρ πτ͵)λιάθηκη [πεκρϑῖο δ λ᾽ ἄκουε ψ1πὲ6}- 
:- ΤββΒ0 ερρᾶι [επκᾶρΡ. ἄκτδατυγο εἐρρᾶ] πνεο Χο ΤΉΡΟΥ [ἂκ- 

38 ξρᾷ, 92 πῶηρε -- πᾶίϑαεκουι ἀπ -- Α. οὐ χάχωσει αὐτὸν, Μ. Νυὶρ. ὅγγ. οἵ ὅσ. 

ου προςθησει τοῦ χαχωσαι αὐτον --- “Ὃ Ἰηϊτο οἵ ἀηῖς Τπδουλο οι, Χαὶι, Μ. ρη- 

ὨΛΙΠῚ ἴαπῖα πὶ ΟΠ]. -- ΡΟΥ. ππευ ΧΙ ΚΕΟῪ --- ὅὉ 1η1π|0Ὸ σαπὶ Μορῆ. οὔ. χαὶ -- ςοά. 93 

Ροβῖ πᾶκααδα οὔλ. δυωῳ --- ὅδ Βα ϊσα5. οὰπὶ Μ. ἱπιτῖο οὔ. καὶ -- τὑτεο δία τε ζοά. 03 

Μ. Περγ. Ναὶ. ὅγγ. εἴ ασγ., Ρεὺ. ππτεο βουρ -- οοά. 092 ϑδ'ἈΛδοοᾶ -.οο.- πειρρῶου 

- δ πδπουτε πὲ πρεοιϑῶπ εροο!, Μ. υὶρ. ποῦγ. ὅυγ. οἵ ὅσ. θεὸς μου καὶ ἀντιλη- 

πτωρ --- ὃ Δποκ Ἅε, Μ. ἄποκ ϑώ, 5υγ. ι")] οἱ, αὑ. κάγω -- Ρογ. εἵ ςοά. 95 πρρῴώον 

--πτηροῦ -- Μ., ἀθοϑῖ ἃν ποῦγ. Να]ρ. ὅγτ. οἵ ΟΥ. --- "5 Ῥϑγ. τοςῖς τδλιάϑηκν, ἰά. ν. 35 

- 0 τηϊο - Μ, οι. και -- δ᾽ ο΄ φελαδοτινξ, ΓΝ βουρϑοταῖ παρ, ἀοὶπας οδάθιι 

Ῥη πιὰ πιὰπα5, αἴ πὶ νἱάθῖαγ, πιατανῖς ἴῃ τῈ, Ρογ. δῖ τευαδλο τινε (ϑῖς), ΟΥ. ἐν 

μαστιξι --- δ᾽ ροϑβῖ Ἅε Μ. αἀ4ά4. πϑου -- Ρεγ. ππδοδδώως -- ΕΔΟἋ ἄζκοον -- Μ. Ἰάἀφἰοτὶ, 

σοῖο! απ᾽αυτου -- πηδάθετει - μὴ αθετήσω. 5ῖους οἴϊαπιὶ ἴῃ 564., Μ. υϊα. εἴ ὅγτ. 

Ξ-ΟΥ. μὴ ἀδικήσω --- ὃ8. τηϊτῖο οὔι. και, Μ. πεαὶ πὸ --  Οῶδ περ ρὲ πα ΤΡΕ ΡΓῸ 

εἰς τὸν αιωνα καὶ ὁ μάρτυς; ἴἴ. Μ., 864. ἀῦϑαᾳὰς καὶ -- Μ. οὐὰὶ Α. οἵ ϑυτοόςπδοχ. 

οὔλ. Διδψδαλδ --- ὅϑ δῆ ἀκτανὸ (ΡΥ. ἈκΎδΔΟΥνο) Οὔ. χαὶ -- Ἀἐπεκοζρνοτοῦ ῬΓΤῸ 

τὸν χριστον σοὺ -- ποειο 5015 δὰ. ϑ8 ῃ 14, --- “Ὁ χγπεο τῆῖβθο - τὸ αγιασμα αὐτου. 

Ρς, ΠΧΧΧΥΤΙ, 23-41. 



ΠΡ ΠΡ ΠΣ 

[ΒᾺ 

2 κω π͵νεολλᾶ ΕὙΤΧΟΟΕ ΕὙΡΟΤΕ ἰ[ΔΎΤΩρ]π κκ3106, πόΙ ΟὟΟΝ 

πιλα τ ΔλΊοοςθε ΟΝ ΤΕριΗ" ἰδ πε πποόπεδ᾽ ΠΝΕΎΦΗΝ ρος. 
ϑ᾽ϑ..ε [|ἄϊκχιοε που πᾶλα ππεοχᾶχε' [Κεφ ρᾶνε πνεουχᾶχε Τη- 
4“ ΡΟῪ ερρᾶϊ εχ} ἄκκτο Εεβ0Ὰ πτβοηθειᾶ π ]ΤΕΟ ΘΗ ε᾽, ν3.- 

45. ΠΕΚΕΘΟΠΟΙ εἐροκ οὴλ πποΐλελλοο. ἄκβοδλε εβοὸλ ρα πτ Ββο᾽ 
4 ἄκρωρτ ἈΜΠΕΟΘΡΟΝΟΟ εχ πκᾶρ᾽ Δκτοβκε ΝΕΡΟΟῪ “ἌΠΕεΩ- 
“ ΘΡΟΝΟΟ᾽ ἀκπωρ ποΎωπε ερρᾶϊ εχώῴς. λιάψδδνδ. οωὧδ- 

ΤΗΔῪ πχοεῖο ΚΝΔΚΟΤΚ ΕβοᾺ ᾶ βολ΄ ΤΕΚΟΡΥῊ πδλλΟΎΡ, ΘΕ 
48. ΠΟΎΚΩΟΡΤ ΦδΔΡΙΠΆΛΕΕΥΕ χὲ πιὰ πὲ ΤΔΦΎΠΟΟΤ ΔΟΙΟ ἍΛῊ τὰρ 
4 ἘΠΧΙΝ ΧΗ ΔΚΟΝῪ ΠΉΡΕ ΤΗΡΟΎῪ ππρώλλε' πλλ πὲ πρῶϑ3λε 
ετηδώπο, ΝᾺ ΤΑΛΝ ΔΎ ἘΠΑΛΟΎ ΕΤΟΎΥΧΕ ΤΕΟΨΎΧΗ εβολον τό 

ὁ ἄλλη τε. λιάψαλαᾶ. ΠεΎτὼΝ πεκπὰ ποεῖ πᾶρορδίοπ᾽ 
1 ΝΕΝ τ ἄκωρ]κ "ΔΛ ΟΟΥ ΠΆΑΔΎΕΙΆ ΟΝ τε καλε [Δριπλλείεγε πχο- 

εἰο καἰ πηοόπεό ππεκρ λοδλ' [χΧ}Ὲ ΔΚ ΤΟΟῪΥ ΠΟΎΛΛΗΗ ε] π- 
8 ΦΕΘΝΟΟ ΟΝ ΚΟΎΝΤ᾽ πὶ πτὰ ΝΕΚΧΙΊΧΕΕΎΕ ΝΕΟΝΟΥΟΟΎ ΠΧΟΕΙΟ᾽ 

8. πεν ΤΑΎΝοΟσπεδ. ΠΡΗΤῸ πτΒΒι ᾿Ἀπεκρειοσοο. οολιᾶ- 

ΔΑ τ πίοεῖο ἃ εἐπερ. εὐεϑωπε εἀεεύωπε. 

ΕΧΧΧΙΧ. πθ. πεῦληλ 9") ΟΎΟΗΟ πρώϑλε ΞΞ ΠΝΟΎ ΤΕ. 

Ι πχοεῖο ἄκευωπε πᾶν ΔΆ ΠΟΟΥΤ οὴ ΟὙΧῶλΑ οὐδ ΟὙΧΩλΑ᾿ 
3 εὐπᾶ τεκτ ἄχρε ΜΠ ΤΟΟΎ ἄγω πυπλᾶοοε τἄπκᾶρ, 5") νὺ τοι- 

3 ΚΟΎΛΕΝΗ᾽ ΔΎΩ ΧΙΝ ἐπερ, ἃ εἐΐερ ΠΤΟΚ πε ἈΠΡΚΤΕ πρώϑλλε 

. ΕὙΘΒΒΙΟ ΔΎΩ ἄκχοοο χὲ ΚΕῚ ΤΗΥΤΝ ΠΟΉΡΕ ππρλθε χε 

Ἢ ππεσθδ ετοοε - τὰ οχυρωματα αὐτου --- ὃ ερρδὶ εχώς αὐαβί ἃ σϑίογὶβ 

- τ᾿ χεπεκίύοπο ἐροκ ΡΙῸ χα! οὐχ ἀντελάβου αὐτου --- ὁ αηἴα ἀκρώφτ Μ. Παρ. χαὶι 

- "5 πιπεαθροποο -- στ., Μ. Νυ]ρ. ΑἸά. Οουρ!ὶ. 815. ϑυσόσ-ποχ. οἵ Α. τοὺ χρονου 

αὐτου -- Μ. οπ. διδψδίλαλδ. -- ὁ ον. εκεδκοτκ --- ᾿ὅ ροβῖ δρίπαλεεγε Μ. μὰ. πδὸ 
- πα πε - τις; ΚΥΓ. [.39.,) Μ. δώ τε -- ΡΥ. ἄκοεῖτ ἄκώηρε (510) -- Μ. οὔγ. ΤΗΡΟῪ 

- ἡ" ἐτούζε, Μ. τε εϑπάπορεαι, Να]Ρ. ΠαΡσ. οἵ ὅυζγ. -- σγ. ρυσεται -- ρτῖ5 πὶ ἴῃ πᾶ- 

Ἄαιστε βοιρίατη π, ροβίθα οἽπιοηήαΐϊπη) -- Μ. οπι. δια δλαλδ. -- ὅσ Ῥου. χε δκιϑεπ- 

δ, 7... δι κουουμτ, Μ, φη ετδκώς ἅγ4306, ες κεῖῖο! ππὴἡτπῈὲ ΟὙΆλΗ τ ΠΕΘΠΟΟ, 

ΨυΪρ. οἱ ὅγγ. -- στ, οὐ (ονειδισμου) ὑπεσχον (γαῖ. ὑυπεσχου) εν τῷ χολπῳ μου πολλων 

εὔνων --- “ὅ πδὶ πτᾶ, Μ. - ψυ]ρ. ϑυτγο--ποχ. οἵ ὅσ. ᾧπετ -- Ρου. πεκχιχεου -- δηΐθ 
πίοεις Μ, Παρ, πᾶε, ἃ ϑοίηναγίχο ΘΧΡΌΠοίαΠ -- ῬΕΥ. Ἀχπεκοορηοτοο, ΡΓῸ τοὺ χρι- 
στοῦ σου --- Ῥ5, ΓΧΧΧΙ͂Χ, ὁ ὁπ -- εν, Μ. - Νυὶρ. τοχεπ -- ὅ Ραγ. ψπδ ΤεκΚΎ Δ ρΡΕ 

πτοοῦ ἥνπ..,, 415 ψΟΙΡῚ5. ἀρϑιη1 ϑρΘοϊπηθη Ῥϑα τΟΓΙ Ὁ 1ρ50 οάϊατη, Μ. ψ:πᾶ- 

τογώώπι τχε πιτώου ᾿ἀπδιτουαλοηκ, ΠΟΘΡΓ, οἵ ΚΥΓ. - ΟΥ. πρὸ τοῦ ορη γενηθηναι 

χαι πλασθηναι -- Μ, οὔ. αἰΐζογαμη δΎω. 

Ρς, ΓΧΧΧΥΠΙ, 42 -- ΤἸΧΧΧΙΧ, 1-4. 
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τ ὃ: 

πον ράχες το ργνς 
᾿ 

ἕ 

᾿ 

190 

ο προλπε πνᾶδρᾶκ εὙὉ Ἶθε ΠΟΎΘΡΟΥῪ ΠΟΥ πΘὲ ποᾶδοὶ 
5 ΜῊ ΔΟΟΎΕΙΝΕ Ἀ1Ν ΟὙΟΎΡΩΕ Ἡ ͵ ΤΕΎΘΗ. πεΎρολπε πᾶζθωπε ἩΔῪ 
ὁ ποι δ᾽ ΘΕΝ ἄΟΙΝῈ ΕΟ ΤΟΟΎΕ ΘΕ ΝΟΥΟΎΟῪ ΤΟΎΕΤ᾽ ᾿᾿σενᾶκονϑ, 
ΔΎΩ σεν ΔΟΙ ΝΕ ΕΘ ΤἸΟΟΎΕ' ᾿ΠΡΟΎΦΕ πδοροίςρει πὰ Τ᾽ ΔΑΛΙΗῪ ΔΎΩ 

τ πᾶωβο. χε ἄγνοοωυαα οΝ᾽ '"ΤΕΚΟΡΥΉ [ΔΎ ΔΝ ΤΟΙ)ΡΤΡ 
8. δῖα πεκόσώ νἸ' ἄκκω πεϊνᾶ πολλὰ Ἀπεκαῖῖτο εβ0λ᾽ πεποΥ- 
9. δε ἈΜΠΈΕΛΑΤΟῸ ΕβΟᾺ Ἀπεκρο [χ}]ε ἃ ΝΕΝΦΟΟΎΥῪ 'ΤΗΡΟῪ ὥχπ' 
δ χΝ ΟΝ ἸΤΕΚΟΡΥΉ. [ἃ Νλλελετᾶ ΠΝΕΝΡΆΧΠΟΟΥΕ πθὲ ππιρᾶ- 

ι΄. ἍἌΟΥΟΓ ΝΕΦΟΟΎ ΠΝΕΝΡΑΛΠΟΟΥῪΕ ΕἸΝ ΠΡΗ ΤΟΎ (6,ε ρΟΙΠπε πε’ 

εῶπε Ἅε ΕὙΩΔΝΡΦΟΥΟ ΦΆΎΒΕΝΕ ΝΕ ΠΕΡΟΥῸ εν ᾶϊ δϑίοὲ πὲ ὃ! 
κικᾶρ᾽ χε ΔΎ τρλλρᾶς εἰ ἐρρδϊ χων ἀΎω τηπᾶχιοβω. 

" πλκ ΠΕΤΟΟΟΥΝ Ἀπᾶλιᾶοτε ΝΠ ΤΕΚΟΡΥΗ ΔΎΩ Θθ07Τὲ ψἴπεκ- 
9. ΟΝ Ὁ εὐπ πτεκουῆᾶλα ΟὙῶΝ᾽ Εβ0Ὰ πτεῖρε πνετ τοῦᾶ- 
ι3. ΒΗΥΤΎ ΕὙΟΟΦΙὰ οὴλ ΠΕΎΡΗΤ. ΚΟΤΚ πχοεῖο Οὐδ ΔΎ ποεοπ- 
“οὐπκ Εν πεκριαοδλ. χὲ ΔΝ ΆΛΟΥΡ Εβθ0Ἃ ορϑκ πεκηὰ ΠΗΔῪ 
5 πρπ ΠΝΕΝΦΟΟΥῪ ΤΉΡΟΥ ἀΎω ΔΝ ΤΕΔΗΔ ΔΝΟΥΝΟΟ επλλᾶ 

ΤΠ ΝΕΦΟΟῪ ΝΎ ΚΘΒΒΙΟΝ πραΠΟΟΎΕ εν Τα νἀ ΔΎ ΠΡΗΤΟῪ εἰϑεν- 
ιὸ ΠΕΘΟΟΥ. δώ εχνἣν πεκριλο δ λ᾽ ΔΎΩ πεκρ ΒηΗΎε ἀΎῳ οο- 
1 ΟὟΤΝ πνευηρε. ΔΎΩ ποΟΙΎΕΙΝ ἈΠΧΟΙΕΙΟ ΠΕΝ ΝΟΎ Τ εἰ πε 

ἀ πηδρρᾶκ, ςοά, πιθπάοβα ππδρᾶκ, Μ. ψυὶρ. Πθῦγ. εἴ ὅυγ. -- αγ. εν οφθαλμοις 

σου -- ετὸ θὲ ΠΟΥΡΟΟΎ..... θεὲ ποδΟ,, Μ. εἴ ,υϊσ. - ατ. ὡς ἢ ἡμερᾶ ἢ εχθες. 

ϑ τόσ Ποχ. ὡοῖ» βοαν ψεί πὸ όνειπε ἴῃ τάϑαγα, ἰηάς ἀοϊοῖαθ βαπὶ φαΐϊπαθο νοὶ 56χ 
1ἰῖοτγαο ---- ὅ πευροῖῖπε... . . Ὁ νον ποώςθςῃ, {τι ὁ ἴῃ πούς ἴῃ τάβαγα, σοπβεητῖ Μ., 5εὰ 

ἀθϑηὰθ πδῦὺνὰ, Να]ρ. οἵ ὅυγ. Ξ ὅτ. τὰ εξουδενωματα αὐτῶν εἐτὴ ἔσονται -- εϑἴτοουε 

Ξ- τὸ πρωι, Μ. ραπζτοουι, ἴζ. ν. 884. -- ΟὙΟ τ ΤΟΎ (510) -- (πὰς ἴῃ ἀηςῖδ, ἂπᾶ Τπὰ 

πηθηδγαπα δχοϊάθγαηϊ, οἵ οχ σοηϊθοῖασα ΓΟβτ ΓΙ ΠῚῸ5 ---- ὃ πεπογδει,. .. .. ἀκπεκρῦ, 

σοῖο - ΤΥ. ὁ ἄιὼν μῶν εἰς φωτισμὸν τοῦ προςωπου σου --- 9 δηῖ ἄπώχη ςοὐ. 

οαπ ΚΓ. Οὔ. χαὶ -- ἀπαλελετᾶ, ΠΟΌΓ. ἼΣ 55.» ςεἴεη -- (τ. ἐμελέτων -- ππιρδίἈους, 

ΠῚ ἴῃ βίηρ, ---- 1 εγωδηρρουῦ ρῖῸ εν δυναστειαις Μ. ζει ουαλετχωρι -- Ροβῖ ϑάκεπε 

σαηι Μ. οπι. τροαλπε -- ἃηἴα περονὸ επδὶ, Μ. πουρουο, ΟΠ}. καὶ -- πετεεστι ἀδοβῖ ἃ αἱᾳ. 

Μ. ϑγγ. οἵ ὅσ. - γὼ --  ]ρ. ὅγυγ. οἵ Οσ., Μ. οἱι. --- δἰ ϑότε ᾿χπεκδών τ, Μ. -- ΘΓ. χαι 

απὸ τοὺ φοβου του θυμου σου, ]ρ. Ξ Α. οἐ »γαθ ἐΐπου ἰμ0 ἴγαηι ἔμαηι, ἰὰ. ϑγτο-- 

Ποχ. τὰν Ινοωὺς ΟΝ τοῦ -- 15 ΜΕΤ ΤΟΔΘΗΥΎ, οοτοτὶ --  χαι τους πεπαιδευμενους 

- εὐοοφιδ ρῖχ πευφητ, Μ. ἰηνεῖβο ογτάϊηθ θεῖς πουρητ ἐΓοοφιὰ, Ὑαρ. οἵ ὅν, -Οι. 

τῇ χαρδιχ εν σοφιᾷ --- ὃ ροβῖ υδτηδν Μ. αἀά, κε -- ποεοποὼπκ ρῖὸ καὶ παραχλη- 

θητι --- 1" χε, ςοἴουὶ οἤλ. -- ΠΠΕΦΟΟῪ ΤΉρΟΥ ΔΎΩ ἀδῆὰο ἴῃ ἤη., Μ. ΔΗ ΘΕ ΆΝᾺ οΥορ 

διουποα ππεπέροου τῆροὺ -- γαῖ. χαὶ ηγαλλιασαμεῆα χαι εὐφράνθημεν ἐν πᾶσαις 

ταῖς ἡμέραις ἡμῶν, ὅγγ. τας, Α. Ὑυ]ρ. οὐ μοΌγ. ροϑῖ ἡμῶν δά. ξυφρανθξιημεν 

--- 15. αῃηῖς πράχποοσε Μ, πὰρ. πελὶ ---- δ ὅτ. - Οὐ, ἰμϊτῖο πὰῦ. και. 

Ρς. ἸΧΧΧΙΧ, ς-ἰΊ. 
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εορδᾶὶ εχωπ' [ρ᾽κα τὰ περβηγε ππενσίχ ἰεχωπ). ερ  δ ΤΕΤ π- 

ΚΕΤ ΤΗΎΤΠ..... ΤΙΟ᾽ ἈἈΠΟΎΟΕΙ 'ΤΉΡΟ ΕΤΕΤΝ ολλ πίχώ ῶρε 

εβολ τετνᾶδζυωπε εχ 31] ΠΕΘΟΟΎ. 

Χο. “. πεολλου ππτλη ΝΆΔΥΕΙΆ. 

1 ΠΕΤΟΎΗΡ, ο΄ τ βοηθιὰ Ἀπετχοοε ἡνπᾶωπε δὰ θδιβεο 

39 ἈΠΝΟΥΤΕ ΝΎΠΕ᾽' ἀνᾶχοοο ἌΠΧΟΕΙΟ χε ΠῊΤΚ πᾶρεος9οπ τ 

8. ἐρὸκ ἄγω πάλ πωτ᾽ ΠΑ ΝΟΥΤΕ εἰπᾶ πᾶ ΤῈ ἐροῦ. χε ΝΈΩΙ 
πετ νὰ ΤΟΎ χοὶ ετόορόίο] ππδερηδ ΔΎ εὐῦᾶχε εὐν δῦ τ᾽ 

Ι ἀπᾶρρδιβεο ἐροκ οὰ τευ λλεοθη τ᾽ ἀγὼ κηᾶηᾶοτε δὰ 
5. ΝΕ Τρ ΤΈῦλε πᾶκωτε ἐροκ πθὲ πνιφο πον]. πυνὰἂρ- 

δρτε ἂν εὐροτε πόδώρδ᾽ ἀυ ΦΗ ΤῸ ΠΟΎΘΟΤΕ ΕἸΦΗΔ “περ ὁ- 
5. ΟὟ ΦΗΤῸ ΝΟΎρβ εὐβλοοςῦε ολὶ πκᾶ  κε᾿΄ Εβ ολον ΟὙΘΤῸΠ 
τ ἈΝ ΟὙΥ̓ΆΔΙΑΛΛΟΝΙΟΝ ἈΑΠΝΟῪ Ἄλλλεερε. ΟὟΝ «00 Νᾶρφε δὶ οι'θ ΟὟΡ 

ἈλλλοΟκΚ᾿ ΔΎΩ ΟὙΤβὰ δι ΟΥ̓ δλΑ ἡλλλοκ᾽ ποεπᾶρ ἍΕ ἐροκ ἂπ᾽ 

8 πΔῊ κηδλλε εἰὰ ΤΚ »ΝΔΛΟΟΎ [κη Δ νΝΔῪ ἐππτβε πῆρες ρ- 

9 ποβε. ἰ[χὲ ΠΤΟΚ, Πχοεῖο πὲ τ ἀρελπιο ἰἄκκω) νὰκ ἈΠετ- 
ι΄ χοοε δ πτ. [5'1Ν ΠΕΙΘΟΟῪ πᾶρων ἐροκ΄ πὶ ἈΔΟΤΙΣΣ 
"- πάρ ΕΦΟΎΝ εἐπεκλλκὰ πῦπε χεὶ ἰνᾶδρων ΕΤΟΟΤΟΎ ἣπ- 

πε δ Υ ΕΟ ΕἸΒΗΗ Κ΄ ετρευρᾶρερ, ἐροὸκ ΟΝ ΝΕΚΘΙΟΟΥΕ Τη- 
19. ΡΟΥΓ ΠΟΕΟΡΤΚ ΕΝ ΝΕΎΟσΙΧ 41Χη ΠΟΤΕ πε χρπ ΝΠ ΓΤΕΚΟΎΕΡΗ ΤΕ 

1 [ρ᾽κᾶτδ., οὐ 5 ΡΙΙΟΓ ἰΐοτα μα ἀϊδίϊποία ἰορίταγ, ..... πηεησί -- χαν τὰ ἐργὰ 
τῶν χεῖρων ἡμῶν χατευθυνον -- ερδιν τετπκετ 5406 ἴῃ ἤη., Ρῖὸ 4αρι5 Ναϊρ. 

Οοπηρίας, ΑἸά. Α. αἰαὰθ χαν τὸ ἐργον τῶν χείρων ἡμῶν χατευθυνον, Μ. πειιρβηουι 

ἴτε πε ΕὙεοοΎ τῶ, ΘΎΓΟ--Ποχ. -- ΟΤ. ΟΠ]. --- Ρ5. ΧΟ, 4.86 ἴῃ Πος ρῥϑβαϊπιο πᾶ 

ΘΠ τηρπηγαηα ΘΧοϊἠοιηΐ, Ἰης]5. ᾿Πο] 158 ΓΟϑΕΓ]τηι15 οχ Ρίϑέϊ ϑορ[ία --- ᾿ Ἰάδ ΠῚ ο δ 

τβοηϑίδ. ---  146η) τ τοκ πε -- Μ. ὅγυζ. οἵ Ογσ. εἰ -- εροκ, Μ. ερουὺὶ -- δύω -- ὅγζ. οἵ ΟΥ.; 
Μ. οι. -- Π. τὸ, (ρ. πΖ) ςοπίίποϊ ἃ πδιτουτε ν. 2 546 αἀ πεητηρ ν. 4 -- εἰπᾶ- 
δῶτε -- ἐλπιω; Ὠ. τα, οἵ Γίδεϊ5 εἴτεδιρτε --- ἢ πετηδιτουκοῖ -- Μ, Ψαϊρ. ὅγτσ. οἵ Α. ρυ- 
σεται με, ΟΥ« ρυσεται σε, αῖ. οπ, με αὐΐ σε -- ππσέρηδ΄-- “Πρ. ϑγγ. οἵ Οἵ. Μ. ἴῃ 
Βίπρ, --ἰ 7 ἩΚΙ, Ρ. 411, απδρϑδθο (510) -- οὰ πτεορλεοθητ - 7 πηΚὶ εἴ ἢ. το.» Ρίβέϊς ὃ. 
πτεκαεσΘΗΤ, Μ, --ΟΥ, εν τοῖς μετάφρενοις αὐτου; ΘΥΓΟ-ἤοΧ, ὠϑῖο 5.5 -- 7 ΜΠ δικιδ- 
πδιϑτε (519), εἴ πειψτειτρ -- ττϑε -- Μ,, Ψυ]ρ. οἵ ὅγγ. -- 61. οἱ. -- ππιροπλοις, δες πο 
ορροπλοῦς σΌΠη (ΘΙοΓ8 ---- ἢ 146 ΠῚ πυηδρροτε δη δῆτο πούροτε -- ΔΎΩ -- [5 115, αραϑί 
ἃ φοἴοτΊ5 --- “ ΡΙΣΠ15 οὙρίτοτι τ διλλοιτοι --- 7 δι φβουρ - Μ. οδ τεκχδοόῆ, ϑυγ.-- Ὁὕὶ εκ 
τοῦ λιτους σου ---- ὅ πλη -- πλην -- Ροβῖ εἰδτκ ΟἸΏ. τοῖς οφθαλμιοις σοὺ -- ΝΑΛΟΟῪ 

αὐοϑῖ ἃ (ΟοΊοΙ15 -- ἀηΐα κι(διιδ ΟΤῚ. χαν -- ᾿Ίδί5 τρρεσρποβε --- 9 146 πὶ ἀπε τχοοε (51) 
“ἢ πεθοοῦ -- ΨΌ]ρ. γηα]μι, Μοταρἢ. οἵ ὅγγ. -- Οἵ. χακα -- δηΐο αἰτογια πη ἀκ ΟΠ]. χαὶ 

πεγσίς, Μ, Ψυὶρ, εἰ ὅ5γ1. -- γ, οὔ. αὐτῶν -- ῥίδιϊς εὐώμε οὴ "τεκούερη τε. 

----- 

12 

Ῥου Χν 1512, 

ἘΠΑΟΜΕΝΤΑ Οὐρτοσϑληϊσῖσα, ΝΟ], 1, 18 
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 ΕὙῶΝε κνᾶ ταᾶλε ἐρρᾶϊ ΕΝ ΟὟΘΡΟΙ »ὉῈ ΟὝΟΙ Τ᾽ ἥγρυλα ΕΧπῚ 
“ ΟὙΆΑΟΥΪ ἈΝ ΟὙΥΆΡΔκωΝ. χε Δανᾶρτε εροΐ νὰ ΤΟΎ ΧΟΟ" 
5. ΓΝ ἄρρδΐβεο ἐροὰ] χὲ ΔΟΙΟΟΥΝ πᾶ[ρᾶν. [απδίαῳ ερρδϊ εροΐ 

ΔΎΩ ἄνοκ τηδοώτας ἐροο" [Γοοπὶ πλλλαᾶο! ΟΝ τε ΘΔ ΙΨΙΟ᾽ 

ὁ ἄγ Νὰ ΤΟΥΧΟΟ ὙΔΙΊΓΕΟΟΥ πᾶο. [τὰ] τἄςϑοο ΠΟΎΛΛΗΗΩΘΕ 
πρΟΟΥ [τὰ τᾶ βοο] ἐπδουχὰδᾶϊὶ. 

ΧΕΙ. ἃ. πεψδλλλοο ΝΤΩΔΛΗ ἘΠΕΦΡΟΟῪ ποά θὰ ΤΟΝ 

Ι [οἸγᾶτ ἄθον πὲ οὐώνρ, εβοὰλ Ἄπχοειο . ... 

ΧΟΙΙ. 8. [Ν᾿ ἌΆΔΎΥΕΙΔΙ. 

ΈΡΕ ΠΟΥΟΠ εἐπρεπὶ ἌΧΠΕΚΗῚ πΧΟΕΙΟ ᾶ ΦΕΝΦΟΟΎ σι 

ΕὙΟΥΗῪΎ -- 

Χαμ. ὅν. πεψᾶλλλοο ΝᾺ ΔΎΥΕΙΆ ἈΠΕΟ ΤΟΟῪ πνενοᾶ ΒΒἃ ΤΌΝ. 

Ι ΠΝΟΥΤΕ ΝεΝ ΧιΚβΒὰ πΧΟεῖο ΠΝΟῪΤΕ πεν χικβὰ δΔοπᾶρρη- 

9. ΟΙᾶζε 41λλ00]. ΧΙΟΕ ψΛΑΛῸΚ ΠΕΎΚΡΙΝΕ πκᾶρ᾽ τώωβε που- 
ὃ. ΤΓΟΎΕΙΟ ΝΕΝ ΧΔΟΙΦΡΗΤ. ΔῪ Ν ΔΎ ΝΠρΡεῦρνοβε πχοεῖο᾽ ὦ ὙΝΔῪ 
. ΠΡΕΙΡΝΟβε νΔ.ΘΟΥΘΟΥ Ἄλοου οενδουώβ ποεΐᾶχε ὃΝ 

5 ΟὙΧΊΙΝΟΌΟΝΟ᾽ σεν ἄϑᾶ ΧΕ 'ΤΗΡΟῪ ΝΟῚ ΝΕΤΡΟΒ ετᾶ πολλὰ πχο- 
ὁ Εἰὸό ἄΎθβ διε πεκλᾶοο ΔΎθελικε τεκκληροπολιδ ΔΎΛΟΥ- 

τ ΟΥΤ ΝΠΟΎΧΗΡὰ Ἀ.᾿ ΟὙΠΡΟΟΗΔΕΤΟΟ᾽ ΔΎΡΩΟΤΕ πορῴᾶποο ΔΎΩ 

ΠεχὰῪ πὸ πᾶηδῪ ἀν᾽ ΔΎΩ πεύνδειλλε ἀπ ΝΟ ΠΝΟΎ ΤΕ 

8. πιᾶκωβ. ελλε 6εὲ πάθη ετρλὶ πλᾶοο ἀΎω ποοῦ ὅδλς πε- 
ΤΕΙΦΗΤ σέ... τὸ ΡΥ ΡΝ 

ιδ κΚηδτδιλε ΡΓῸ Μ. εκξρωσι εἵ τ. επιβησῃ --- ὁ ἀηῖο ττηδτουκοα οὰτὰ Μ. 

οηλ. καὶ --- 15. αἀπδώ -- Α. χαϊχραξεται, Μ. εαξτωβρ - ὅυγ. [λῶ. εἵ ὅσ. εἐπιχαλε- 

σεται -- ἀποκ αὐαβῖ ἃ σοῖουὶϑ -- τε] Ἄν Ψιςο, το αὶ οπι. αὐτοὺυ -- αἰϊετατα δύω -- στ. 

Μ. πεῦγ. ϑγγ. οἵ ΝῸ]ρ. οἱι. --- ᾽δ Ρὴδέϊς δ᾽ ογάλνηθε ΠροοΥ --- 5. ΧΟῚ, πε ἀδοβῖ 
ἴῃ Μ. ὅγγ. εἴ αγζ. --- Ρ5. ΧΟΙ], ὃ ἐπρεπὶ - πρεπει -- ὧἂ ϑεῖϑοον ΕΥΟΥΝῪ -- Μ,, ΡῥΙῸ εἰς 

μακροτητα ἡμέρων --- Ῥ5. ΧΟΙΠῚ,  δαπᾶρρνοιλςξε ἅκλλοοὶ - ἐπαρρησιάσατο, Μ, λαηου- 

ΟΡ.) εβ0Ἃ, ϑυγο-ποχ. δώβάδος φανῇ] --νν. 3--Ξ Βαδδηῖαν οἴϊαπι ἴῃ ἢ. τα.» Ρ. ΞΕ -ξτ.: 
-- το π ογὐκιπδόπο, ςοἴοιὶ οὰπὶ τ, αδιχιαν --- ᾽ ςοά. τὸ. ἀγὼ δυϑᾶϊκκε τ- Μ, ψαυΐᾳ. 
ϑγτ, οἵ ΟΥ. ---- ὃ καῖ ΟΥ̓ΠΡΟΟΗ Ἄε τοο᾽ (ΕΧ ἢ. το.) σοί. ΧΙΧ προοντοο)ῦ ΔΎ πορῴλποο 

-- Ναϊρ. οἵ μθῦσ., Μ. οἵ ϑὅγγ. -- αὐ. ἴὔνοιβο ογάϊηθ χαὶ ορφανον...... καὶ προζηλυτὸν 

ἐφονευσᾶν --- Ἶ ςοά. τὰ. οἵ 7 μκὶ, Ρ.. 521) τοῖα πεχδῪ χε -- αἰϊ, ἄγω - ὅγυ., Μ. 

- Οἵγ. ουὃς -- ΤῊ Κὶ, ᾿ἰδ14., πεηδύυιαλε (810) τς ὃ δέ ρυϊῃβ ῥτὸ δὴ, αἰτοσαιν ρτὸ ποτε. 

Β9. ΧΟ, τὸ ὦ ΧΟ ν ΣΕ ᾿ς. ΧΟ, κ..8. 
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31 ἐρενᾶσώωρδ᾽ ἐτέεψΨΎχη απλικδίοο ποενσδεῖε ΟὙΟΠΟΟ τ δ - 

οΤΟπῈ θν γεῖας Ἀν ΡΣ ἘΝ ΥΩ συ Ὁ 

38 αἰνὰ τωῶβε πδΎῪ ππτευδηπολλῖδ' ΔΎΩ ποῸ πε ΝΟΥ ΤΕ πὰἂ- 

ΤΔΚΟΟῪ Φὴ ΤΕΥΠΟΝΗρίᾶ. 

Χῦν. 61ΕῈ 

Πρ νι νὸν] [Μμᾶρε ϑδλδοοᾶ κι Ὁ πεοχῶκ ΕβΟἋᾺ 

ἠδ᾽ : νον, ΠτΊΟΩ πετπᾶκριπε Ν ΤΟΙΚΟΎΛΛΕΝΗ 

δ΄ ΟὙΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗΙ.. 

ΧΟΥ͂Ι. εξ. [πΔἌΔΥεΕΙ πτδοολλιπε ποσὶ πεοκδϑ,. 

ΝΠ π᾿ ᾿ ὰ πκᾶο νδῪ δηοστῶωτ. δ ΝΤΟΟΥ βωλ εβολ' 
μ; 

ΘΕ ΝΟΥΛΟΥΔΟ ἈΠΕΛΛΤΟ ΕΒΟΧ ἈΜΝΠΟῸ »᾿πκᾶρ, ΤΉΡΩ. 

6. Ρ. [πεψδίλσλοο πἌΔΎΕΙΔΙ. 

ὀ ἕερε πᾶβδὰ δώωτ ἔἐχπ πετοσᾶᾶβ ἀπκᾶρ.' εἸρεγεῖ ποε- 

Φλοοο οἄφτηϊ πετλλοῦθε δὶ ΤΈΦΙΗ πηπετουδαβ᾽ πὲ πεοζλα- 

τε πᾶϊ. πετεῖρε ΎΑΠ Τ ΧΔΟΙΦΗΤ ΠΟΟΎΗΡ ἂν πὲ ΠΎΛΛΗΤΕ 
ψ᾿πδηΐϊ πετῦᾶχε οὴ ΟὙΧΊΠΟΟΝΟ ΝΕΛΛΙΟΟΥ ΤΟΝ ΟΙ ἈἌΠΕΛΑΤΟ τ- 

πᾶδβδὰ εβολ. 

Ἢ ἘτΈΨΎΗ, Μ. -- στ. ἐπι ψυχήν, 50Γ. οναϑ. 9,3Ἀ5 -- ὅδ ᾿πῖτο οὔὰ. χαὶν -- δῷ 

πὸ 5616 ἴῃ ἤη., Μ. περς πουπετρώου οὐορ εὐετᾶκωου πχὲ πόὸ πδπουζ, 

Οτ, χάι τὴν πονηριαν αὐτων, ἀφᾶνιε! αὐτοὺς χυριος ο θεος ἡμῶν; ϑΓο--Ποχ. «19 

ΕΑ μὲῷ οὐ όεϑου ζοοΐαα..5 --- 5. ΟΝ τν. ΣΙ ΘΕ 15 ἜΧΗΙ» ὈΡ 179 δἰ 02 

-- Ῥ-, ΧΟΥ͂Ϊ, ὁ δηΐς δηηστωτ οπι. χα! -- ὅ 7 ΜΚ, Ρ. 280, οὔ]. τἴϑε -- ρΡοϑῖ Ἀκπὸς 
ζοά. συπὶ 7 1], 1014., οτη. αἰΐϊθδσι πὶ ἀπὸ προζωποὺυ χύρίου --- Ρ5. Ο, οδάθπι ρετὶ- 

ζορᾶ παροίαγ οἴϊαπι ἴῃ οοά. οδ, 4υδίιοῦ σΟΙϑίαῃ5 [0115 ῬασΊ ΠΑΓῚΣ ΠΠΊΘΙΙ5. ἀΘϑ.{π|5 

-- δ ερε-σώωυτ 5οἷιι5 παρ. 8414. -- ροϑίῖ ἔχπ πετουᾶδβ (ἐπι τοὺς πιστους) Μ. 

αἀά, τηροῦ -- ςοά, οὗ ετρεύρβοοο οδοτηΐ -- τοὺ συγχαθησθαι αὐτοὺς μετ΄εἐμου; 

Μ. ἐορουσερώψηρ πρελλοι πελληι -- οοά, οὗ οι τερίη ππετουᾶδβ,, Μ. οἵ ὅγγ. - ὅσ. εν 

οὗῳ ἀμώμῳ -- ςοά, οϑ πε πεώχλε πδὶ ργοὸ Μ, ᾧδι πδοίϑεαλοι ἅκάλοι -- ΝῸ]ρΡ. 5ΥΓ. 

οἵ στ, ουτος μοι ελειτουργει -- ἰ οπ ογχϊπσόπο πϊογαθθ οοά, οἵ Τ᾽ ῊΚΙ, Ρ. 271; Μ. 

Ψψυϊρ. ὅγτζ. εἵ Οσ, ἀδιχα -- ςοά. ο8 πελλεειοου τως ἀλπᾶκτο, 7 Ἡ ΠῚ -- ςοά, το.» σοϊοτί ου 

χατευθυνεν --- Ῥ5, (Τ ν. 2-22 εχ Ῥίβέϊ δορί α, ἃ ν. 23 ὑϑδαὰθ ἴῃ ἤη. ἱπηίτα οχ 1α- 

βαγάς « Αοργρίϊασα », ρῬᾷρ. 207. 

ΟἹ, πχοεις οὔτι εἐπδυληλ' δύ δρε πᾶφροον εἰ .ὐδροκ, ὅ ἌΎΠΡΚΤΕ 

πεκρὸ ποδβθοκ “"λλοΐ" ρΕΚῪ πεκϑδδᾶχε εἐροΐ “ἀπεροονυ εηδθλιβε' δέπη οὐκ εροΐ 

ΡΟ ΣΕ ΧΟΝ, .1:.11. ΤΟΝ, 4ὅς. Ὁ... 6-:7η| 

ὙΠ ΤΩ 

Ρ-Ρᾷ: 

. πη: 

. ΧΗ: 



πε ΧΧΤ, 

οἷος Ἢ Ατν ΣῊΝ γνέ τ ωτας ον ον τ ὦ τυ Ἐπ ΔΓ εν 

β ἐλ νον δέν... 
Ἢ 4 ν Ὕ ΕΕΥ͂Ν 

ὉΎ Ἂ 

1410 ; 

ΟΥ̓Τ]. Ρζ. ἱπεψάλλλοο πτωλη ΝΠ ἌΔΥΕΙΆΔΙ 

, ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ , ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ , ᾿ ᾿ . ᾿ , ᾿ ᾿ , , . ᾿ 

ὺ ἼΧΙΟΕ ἈΚΛΛΟΚ ΠΝΟῪΤΕ ερρᾶϊ ΕΧῚ ἈΠΗΟῪΕ ΔΎΩ ΠΕΚΕΟΟῪ 
Ἰ ερρδᾶϊ εχλλ πκᾶρ ΤΉρΡΟ. ἄχεκᾶο εἐρὲ ΝΕΈΚΆΛΕΡΙΤ ΝΟΎΡΑΑ᾿ κκᾶ- 

Ῥ5. ΟἸΠ, 1-5. Βα Ἰοϊ]5. οχ λοι ϑορ]ία -- Ῥ5. ΟἸΠ, 2. οχ 7 μκὶ, Ρ. 202 -- Β5. ΟἹΝ, 
Υ. 8 εχ 80ά: Ρ. 171; 1ἴΐδηι νυν. 6, 19 Βΐ 20, Ρ.. 809-90; Ροῖτον: 306, Ρ. 25. δυτν Υ . 

ΕΧ θοἀ. ρΡὰᾶρ. 200 -- Ρ5. ΟΥ̓Ϊ, τηΐγα οχ Ριδεϊ ϑορηὶα -- Ῥ5. ΟΥ̓ΤΙ. ςοά, χχι ἀποθὰβ ςοηδβίαϊ 

ἴο 115.) Πα ΠΊΘΓΙΒ. ΡΑΡΊΠΑΓ ΠῚ ἀἰθϑ.1|5, αὰ6 ἃ Ζοορα ρᾶρρ. 177 οἵ 621 γϑΟθΠβοπῖαΓ. 

Ναῃης νοσο ὑπὰπὶ ΠοπΊαθ, αἰζθσα τη ΝΘΑΡΟΙΙ ἀβϑογγαῖατγ, 

δᾶκ περοοὺ εὐπδώω ερρδὶ ἐροκ' ἷ χε ἃ πᾶϑοου ὡχπ πθὲ πουκᾶπποο δΎῳω ἃ 

ᾶκεεο δώσδ΄ πθὲ πουῶπε. ὃ δειώωδε πθὲ ΠΟΥ ΧΟΡ τοο ΔΎΩ ἃ ΠΑΦΗΤ «ΟΟΎΕ" 

χε δῖρ πωβὼ εοὐῶλν πδοεικ.  εβοὰᾺ ρὰς περροοὺ απδδιυδᾶρϑοαι ἃ πᾶκδο τῶωδέ 

ετδοᾶρξ. ᾿ δὶρ θὲ πουρριακ οι παδῖε' δίωωπε πϑὲ πουβδὶ οήὲ'ὶ οὐηῖϊὀ ὃ δὶρ 

ΟὙΘἡ. προεῖο᾽ δῖρ θὲ πουχᾶχ' οἱ Οὐχεπεπὼρ ἀδΎδδο. ἃ πδαιχεεν πεόπουδ Τ᾽ 

ἈΚΠΕΘΟΟῪ ΤΉρΡΟ ΔΎΩ πεττδῖο ἀλαλοὶ ΠΕΎΟΡΚ ἀκακοὶ πε ἢ χε δῖοσωλι πουκράλεο 

επλιδ Ἀπδοεικ᾽ δίκερα ἀἀπεξηδοοοο οἱ ράλειη. ᾿ἌΛΠπελιτο ΕΒΟᾺ Π ΤΕΚΟΡΤῊ αλπὶ 

πεκδω ὙὉ χὲ ἄκοτ᾽ ἀκτδυοϊ εορᾶὶ. ἰδ πᾶροου ρικε θὲ πουφδίβεο'᾽ δυῳ δὶ- 

θῦνε πθὲ Ππουρορτοο. ἡ πτοκ λε πζοειο κιῦοοπ δ εἐπερ᾽ ΔΎΩ πεκρπάλεεγε 

ὧδ οὐκώλι τε οὐχώμ. [του ππτὸκ Ππτυποτηκ οὰ οἰωπ' χὲ ἃ πεογοΐτω 

πε πυπρτηκ φᾶροο χὲ ἃ πκδιροῦ εἴἰ'' “ἃ πεκραλοδλ᾽ οὐε πεοπε ΔΎ 

οεπδιῦτ ΤῊΥ δὰ πεοκᾶρ᾽ πῆτε πρεθποο ῬΡΟτΕ ΦΗΤῸ ἀτπρᾶπ πἀπχοεὶο Δ 

πρρώου ἀπκᾶρ ΘΕΠΔΡΦΟΤΕ ΦΗΤΟ Ἀχπεκεοου. ἰὋχῈ πχοεῖο ΠΔΚΕῪ οἷον ποογῶμθ 

ΕβοΟἋ οα πεῆεοου. ᾿ἣ δηδώςΟν εαὰὶ πευληλ ππετϑββιην ΔΎΩ ἀκποοεςυς πεῪ- 

ΟΠ ὑπ Ὁ 
50 

ἈΔΡοΎοερ πδὶ εκεχλα ΔΎ πΆδοο ΕΤΟΥΔΟΟΠ ΤΟ ΟΠ ΔΟΛΛΟῪ ἐπχοεῖο. 

χε δεοισώςΟὝ ΕβΟᾺ εαὰὶ πεοκίοε ετουᾶδλθ᾽ ἃ πχοειο δθΟὝ ΕΒΟᾺ ο᾽ τπὲ εαῖξ 

πκᾶρ᾽ ᾿ εοὠτᾶκς ἐπδδροαι ΠπΕΤΛΗρΡρ᾽ ΕΒΩΟᾺ ΕβοῸᾺ ππίῦηρε ΠΠΕΙΤ ΔΎΛΛΟΟΥ ΤΟΥ 

ὅΞ εχὼ ἄχπρδι ἀχπχοειο οῖ οἰῶν ΔΎΩ περ οαλου Οὴ οΥληλ. ἢ ρακ πρε (50) πἌδλοο 

οὐοΥρ, ΕρΟΥ εὐλαὰ που τ᾽ ΔΎΩ περρώον ἐρραλοδ.κ ππχοειο. οἷ δυουώωβ πλῷ 

ΤΤΈΘΙΗ ππὴπτεο δύλλ᾽ χε χῷ εροὶ Ἄἀπεοθὸοκ ππᾶφοου. ἡ. τς τς το 

ΠΈΚρολπε οἵ Οοὐχώλα. . . νων ἢ χὶπ τερουΐτε ππτὸκ πχοεῖο ἀκοιλοι τε 

Ἀπκᾶρ᾽ ΠΕΦΒΗΎΕ πΠΕεΚδΙκ ΠΕ ἀπῆγε. ΠΉΤΟΟΥ οεπᾶρε εβολ᾽ ππτὸκ δε κιθοοπ: 

οεπδοδ τηρον πὲ πουϑοῖ τε: ἄυὼ πεοεροώρου πθὲ πουριυὼν ποεῦιθε.  ππτοκ 

οἵ πὲ ΔΎ πεκροᾶπε πδωχη ἄπ ὃ πώηρε πὶ πεϊκραλ δ κ πᾶϑουβ ϑυχας πκὰϑ᾽ 

δ [πεκ]οπεραλᾶ ἩΔΟΟΟΥΎ (ὰ επερ. ᾿ 

ΟἸΙ. πλδυειὰ. ὙΔΨΥΣΧΗ ΟΑΛΟῪ ἐπχοειο᾽ ΠΕῪ πὸ πδοὰ ΠΡΟΥ ΤΉΡΟΥ ΟΑΛΟῪ Επέείὶ- 

ρᾶπ ετουᾶδθβ. “ΑΨΥΣΧΤΗ οαλον ἐπχοειο δ ππρρπυθ ππετωβε τηροῦν" 

ὃ πετκὼ πὲ εβοᾺ ππουδηολλιὰ ΤΗΡΟῪ ΠΕΤ ΤΑ λδΟ ΠπποΎ ΟΕ ΤΉΡΟΥ ἐ πετοίῦτε 

χαπουωπτῷ ΕβΟἋ ρὰκ πτᾶκο᾽ πετὶ πουκλολ ππὰ φικῷ δὲ ἀπ τιυληο τ ἧ πετοῖο 

ποσοῦ πδυλθομ ΤΟΥΎΑΑΠ ὙΚΟΥΪ πᾶρβρρε θεὲ ποὰ ΟὙδετοο. 

ΟἸΤ, ἢ πε τδο δοολεο ἀλπουοειῖ θὲ πουϑοῦτε Δα περ Ὑπὲ ἘθΟᾺκ θεὲ πουϑ. 

Ρ5. ΟΥ̓! ὁ-7. 
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5 ΤΟΥΧοΟΪ Οὴ τεκουνᾶλα ΔΎ ΠγοτΑ ἐροῖ. ἃ ΠΝΟΥ͂ΤΕ δ ΧΕ 

διὰκ πεερπε: χε {νηδχίοε τᾶπεω οἰκίαχκδ Ὑᾶεπ πεῖδ τᾶ η- 

9 ωπε. πωϊ πε τᾶ λᾶδλ ἄγω πωΐϊ πὲ »ἀ πδοοη" εφρδϊλα πε 

ιο πωπ ἔρος πτᾶδπε: ἸουἌδΔο πὲ πᾶρρο᾽ ὠδβ πὲ πλεβηο 

πτἀρελπίο: νδϑωυλα πᾶ ΤΟΟΎΕ ἐχν Τλουαδιδ' Μ)͵ΠῈ τ δλ- 

ΔοΟΦΎΔΟοΟ ορυποτδᾶοοε πᾶ. πα πετᾶ χὶτ ὦ ὙΠΟΙΟ ε- 

: πτορχ᾽ πἴλα πετνὰ χίλλοε τ ΡΗ τ ὧδ Τλογδιᾶ͵ ΔῊ ΠΤΟΚ 
-- »" 

τ αδτου οὶ -- Μ., α]ρ. ΠΟΡΓ. οἵ ὅγτσ. -- Ογ. βῖπ6 ῥσγοῃ, -- ὃ δᾶκ πεεῖρπε, σοΐοσί εν τῳ 

αγιῳ αὐτοῦ -- ἀηῖς τάᾶπεω εἴ τᾶεπ (-- Μ. εἰξωυιτοὴ οηλ. καὶ --- " ζοἴ. Ξ- Μ, οπι. και 

δῖα εφρδῖα --- 15 τπδρθαα Ρτὸ ἐπιβαάλω -- Μεηρη. εἰξεοου τεῦ -- ροϑῖ πδἈ ἈΟΨΎΔΟο 

Μ. ΒαΡ. τᾶρ, ἃ ϑεἠναγίζο Ἔἐχρυποῖαπι -- φυπότδοοε -- υπεταγησᾶν --- ὧδ ΡΓΙᾺΒ 

ΡΓῸ εἰς -- ἀηΐα αἰτογαπη πιλα σὰπὶ α]Ρ. ΟΠ. ἢ; Κ'ΥΓ7. ἴῃ τοχίαᾳ και, ἴῃ ΠΠΔΓΡΙηΘ. Ἢ. 

αν. 

᾿ ἌλδιρῈ πρητ εὐῴραπε ππετώιπε ποὰ πίοειο 

ὃ πεοπερααδ. πδβρᾶρδαι πεορακοδλ᾽ πῆρε πιᾶκῶβ πεο)οῶτπ. 

19 πῶδχε ππχοειο πε τδοπδοτο ἌΓ 
Εβθ 0 Ἃ 

δ δλαπᾶδτδοοε πωυρπάλλλιοε σττιλὶ ἀππευκδρ, 
ον, 

ετρε πουώωρ ΕἘβοἋᾺ “ἄπεκρδη ετουδδβ 

πᾶδρῶμ πΠΆδΔΟΟ δΔΕκΚδοΙ 

41 : 

ΑΥ̓͂, με. δλληλουιδ. οὐώῶπῷ εβθοὸᾺ πβπχοεις χὲῈ ΟὙΡΗΟΤΟΟ πὲ χὰ οὐδ 

επερ πε πεηπᾶ. κδδρε πεῖτᾶ πχοειο σΟΤΟῪ χὲ πδὶ πὲ Δ. ΟΟ ΤΟῪ ΕΒΟᾺ οὶ τότ 

πηπεγδε,͵ ἡ ΔΟΘΟΟΥΦΟΎ ΕΡΟῪΠ οἷ πεγοζῶρδ ΕβΟἋ ορὰλ πεῖβτ π πεπτ ἈΠ 

πελεριτ᾽ Ἀπ θάλδοοδ. ὁ δΔΎπλδηδ οι παδίε οῇὲ ΟὟΑΛδ. ΕΑ ἌΛΟΟΥ ΠΟΗΤΟ 41- 

ποΥδῆ τεϑίη πτπολιο ἐπεγαλδ ποῦώπε᾿ 5 εὐὔρκδειῖτ᾽ ΕὙΟβε ἃ ΤΕΥΨΎΧΗ ὡχπ 

πρΗτΟΥ  δΔΟπΔΟΑΟΥ ΕΒΟᾺ οι πευδηδεκη δΔΎΣΙΟΚδΔΚ ερρδὶ ἐποειο δα οώτακ 

ΕΡΟΟΥ δᾷ. πτρεγρώωυ. ἶ δαδοχι ἀκοαὶ τ ΦΗ ΤΟΥ ΕὙΦΙΗ ἐοοοΎ τῶ ετρευβώκ ερρδὶ 

ἐπτόποο ἅπεῦδ πώωπε. ἣ “Δρογογώπῷ Ἑβ0ἋᾺ ψπίοειο τ πεοιηδ᾽ ΔΎ περ- 

«πῆρε οὶ πηρε ππρῶμε “χε Δί ΤΟΙΟ ΠΟΥΨΎΣΚΗ εορκδῖτ ΟὙΨΎΧΟΗ εορκδῖτ δο- 

δρο πᾶεδϑθοὸθ. [᾿ἢ πετρλλοοο οὴΣ πκᾶκε τ Θδίβεο ἈΚΠΑΛΟῪ ΠΕΤΆΛΗΡ τ ΟοὙλπτ- 

δῆκε πὶ ππεπιπε τ χε δουΐπουδο ἄπώδχε πποτε ΔΎ ἐδώμτ πολ πε 

Ἄς πετχοσε. ᾿ὃΔ ΠΕΎΡΗΤ ΘΒΆΒβι0 ἡ πετγρίσε δυρσώβ᾽ δώ πὶ πετβοηοὶ ΕἘροΟῪ. 

δεκικδκ ερρδὶ ἐπίοειο οὶ πτρευρώς δα πδιρΑλΟΥ ΕΒΟἋ οφπ πευδηδνύκη [᾿δοπ- 

τοὺ ΕβΟἋ δρᾷ. πκᾶκε υἱὲ ϑδίβεο ὑπαλου ΔΎω δι κλπ ππευρρε. ὁ Αδιρογουώπϑ, 

ΕβΟἋᾺ Ἀιπχοείο οἷζ πεοπδ΄ δΎω πεοῦπηρε πὶ ππῶηρε πρρῶϑε [ἢ χε δεο.ουώςτῦ 

πε πΎλη προλλτ τ᾽ δορῶρβ πρελου λος ἄχπεπίπε. ᾿᾿δΔΟΘΟΠΟῪ Ερος] ΟΡ ΤΕΘΙΗ 

ππτευδιθλλιδ΄ ΠΥΔΎΘΗΒΙΟ τὰᾶρ ετβθε πευδπολλιδ᾽ ὃ δ ΠΕΎΦΡΗΤ βέετ δίπους τι πιλκ᾽ 

δϑαν ΕΘΟΎΗ εὐπελη ὅπλου. ἢ δΔΎΧΙΟΚΔΚ εἐρρδΐ ἐπχοείο οὰλ πτρευρώ δΔο- 

ἩΔΘΆΛΟΎ ΕβθΟἋᾺ οὶ πευδηδτκη ὋΔΟΧΟΟΥ ἀπε ᾶχε δα τα Ἄδοου δΔΟ ΤΟΎ ΧΟΟΥῪ 

εβον ον πεῦρίοε “ἢ δρογογώηρ ΕΒΟἋ ἀποειο ον πΕΟ δ΄ ΔΎΩ πεο Ὁ πΗρε οπ 

πῆρε πρρώμε,. 

Ῥὸ ΟΥ̓, 8.12: 
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ἂνπ ΠΕ ΠΝΟΥΤΕ πη͵τάκκδδην ποκ᾽ ΔΎΩ ΠΥ ΝΗΥ ἄν Εβολ ππνπου- 

9 ΤῈ ὴ πενδοαα κ“ὦ πὰν ΠΟΥ ΒΟοΗθὰ δὴ πεν θλιψίο χε που- 
" χἂὶ Ἄπρωλλε υΟὙε τ. τππνὰρ ΟὙδολΑ οὶ ΠΕΝΝΟΎ ΤΕ, ΔΎ 
ΤΟΣ πετνἄοο π πεν χᾶχε. 

ΟΥ̓́Τ. ΡΗ. ἐπχὼκ εβθοὰλ πεψάδλδλοο πἍΛδ. 

3 ΠΝΟΥΤΕ Ἀπρκᾶρωκ ἐπδολλου χε Ὑτᾶπρο ἈΠρΡΕΩΡΝΟΒΕε 
Ξ.Ν ΤἄΠΕΚΡΟΟ ΔΎΟΎΩΝ ἔἐρρδϊ ἐχωΐ ΔΎ δ χε ἐροΐ οὴ ΟὙλδΟ 

9. ΠΚΡΟῚ δΔΎΚωτε εἐροΐ πργδχε ἡ“λοοτε ΔΎ παλαδὶ ἐπ- 
ι ΧΙΝΧΗ. επλλὰ ποελλερι τ ΔΎΓδβδλΕε καλοὶ ἄνοκ λε πίω- 

5 ΔΗΛ πε ᾿ΔΎΟσλΑΪΝΕ ΠΡΕΝΠΕΘΟΟΎ ἐροΐ ἐπλλὰ πρεν ΠΕ Τ νἀ ΝΟῪ- 
ὃ ΟὟ ΔΎΩ ΟὙΛΟΟΤΕ εἐπλλὰ φπᾶλλε. καἀϑίοτα ἈΠρεαρποβε 
τ εχ “κᾶρε πλίδσ βολοο ἄρερᾶ Τὸ δὶ οὐπᾶλα 0... 8,3. 
πτρεοχίραπ παλλλδ οι! λλάρεοει ΕβΟἋ εὐ Τόδειηυ ψλἄρε πεευ- 

8. ΔΗΔ ᾿ὐῶπε πᾶς! ΕὙΝΟβΒΕ. ΠΡΎΕ ΝΕΟΦΟΟῪ σβοκ᾿ ΤΕ ΚεΕΟΎἃ 
9. ΧΊ ΝΎΡΕΟΛΔΑΝ ΤΕΠΙοΚΟΠΟΟ᾽ λλᾶρε πεηρε Ρ ορφᾶποο' ΤΕ 

ι᾽ Τεοορίλλε ἢ ΧῊΗρᾶδ᾽ ΟΝ ΟὙΚίδα ἈΔΡΟΎΠΕεΕΝΕ πεύηρε ΕΒΟᾺ 

: ΠΟΕΤΒΟ᾽ ἈΔΡΟΥΝΟΧΟῪ ΕΒΟΔΟΝ ΝΕΎΗΪ. δἀγυω πτε πλᾶπνὶ- 
ΟἽΉΟ ΔΕΟῪΥΤ ΠΕΤ ΝΎ δΟ ΤΉΡΟ ΝΕ οῆῦλλλλο Ττρπ ππεο σε" 

19 ἈΠΡῚρεοωπε δος] πόὶ πετ Ν ἄζθοπο! Ἐροῦ ἈΠΡΤΡΕ επ- 
15. ΕΟΤῊΣ ὧπε πηπεοορφᾶποσ᾽ ΞἈΑΔΡΟΎΘΕΥ πεύθηρε εβολ' 

135 ροβῖ ἘεβοᾺ Μ. Παρ. πελιδη --- δ οπ πεπϑίψῖο, Μ. ας. ὅυγ. οἵ ὅσ. εκ θλιψεὼς 

-- χε --  α]ρ. φεῖα, Ποῦγ. ὅγγ. οἵ αγ. και, Μ. οι. ---- ἢ πεπποντε - Μ., Ὑαϊρ. ὅγυγ. 

οἵ ὅτ. ἀρβ4ας ἡμῶν -- πετπδοώις - Μ. εϑπδτωώτ οἵ ΘΓ. ἀ5.4.., ῬΓῸ εξουδενωσει 

--ΡΞ-, ΟΥ̓ΠῚ, ἢ τάπεκρου, μβίβεὶϊς. πεκρος, ρτὸ στόμα δολιου -- ἰδές δγογῶπ πρώου, 

ἢ. τὸν Ρ- δῦ, σὰ πὶ ποβίγο σοά. γοςῖθ οἴῃ. πρώου -- Ιάθ τὰ δυευδε ποωὶ --- ἢ" ἰάθη ἀγὼ 

ὠδύΎκωτε εροΐ οπὶ ρεπῦδιε (η. τὸ, ἴτ. οὶ ρει δκε) ἀκάλοοτε ΔΎ δγάλιίθε παξεκδι 

εἐπχῖχη --- ᾿ ἰάθη δυλιδβδλε -- ἐνδιεθαλλον -- ἰάθη πειευ λΗἋ --- ἢ ϑδδιϊςα5 ᾿πῖτῖο 

οπ. και -- Ρίβεϊς δυοαλιπε πουηΐ (οὐδ), οἵ οὐὰ. ἐροὶ -- ΙΔ6πὶ ἀἀπάδυδπη --- ὃ καϑὶ- 

οτὰ -- κατάστησον, Μ. εκξιχωώ -- ἰάδῃι πουρερθοβε ερορᾶὶ εχο δὼ ἅλρε, Μ. 

Νυρ. Ποργ. ὅυγ. οἵ ασγ. οἴίαπη ΠὰΡ. χα" --- ἶ ἸΙάθα εὐωδεϑαπ ἐροο" ἀλᾶρει ΕΒ ΟἋᾺ 

εὐ τδάϊηνυ. δῶ ἅᾶρε, Μ. οὔλ. χαὶϊ -- πδῷ οἴϊδηγ ἴῃ ΤῊΚῚ, Ρ. 175, δ δεὶδ τοσαῦτα, σεῖο Γῖ5 

οἵα. -- 7 μῖ, ἰθ14. πτοβε --- ὃ Ριοἐὶς ἀᾶρε πε ϑοον οδοκ δ ἀχᾶρε κεογὰ, Μ, οη. χαὶ 

-- 9 1τά6πὶ δυω ἀᾶρε τεέοορλε τ-- Μ. ΝῸΪ]ρ. ΠθΌγ. ὅυγ. οἵ Ου. --- δἢ Ἰάθαν λαδρουύκιαι 

ἐπε ηρεὶ ΔΎΩ ἈΑΔΡΟΥΠΟΟΠΟῪ ΕβΔΟὰᾺκ, Κ΄ΥΤ, -- τ. σαλευόμενοι μεταναστητῶσαν οι 

νιον αὐτου, Μ. «ἀρογκιλα ποεουώτεβ ΕΒΟἋ..... --- ει Ρὴνεὶς ἀλρε ΠΙᾺ ΔΙ ΟὟΝΟ ἈλειΟὙ 

πετίῦοοπ πᾶ τηρου δὼ ἀᾶρε φεπίλκαλο,.... ππεῦϑιοε τηρου, οἴϊατα ΜοΡρΡΆ. 
42 μα. "τηροὺ -- ἢ ἰάοπὶ ἀαπρτρεαθωπε πδ΄ πετπδῖ ὙοΟτ ΟΥ̓ΔΧΘ Ἀζπρυρε τυλι- 

ὃτης, Μ. οὐορ ρῖὸ οὐδε, στ. υμηὸς. 

Ῥς, ΟΥΙ], 13 -- ΟΥ̓́ΠΙ, 1τ-ι3. 
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μι πέσ ετ περᾶν ΕβοᾺ δὴ οὐχώκ ΠποΟΎΩΤ. ΠΟΕΡΠΑΛΕΕΎΕ π- 

παάπολιῖς ππεθεῖοτε Ἄλπελλῖτο Εβολ πχοεῖο᾽ ἀυωυ ΠΟΕῚ χας- 

5» τε ἘβοᾺ ἅπποβε ππτεομλᾶδυ τ᾿ἂρουςπε ἉἈΠΈΛΑΤΕ Ὸ 

ἐβολ ππχοεῖς πουδεΐίω πἴλλ' [αδρούχερε πεορπάλεεγε εβολ- 

δια πκᾶδρ,. 

ΟΙΧ. Ρθ. [πεψδλλλοο πἌΔΎΕΙΔΙ. 

9 [πτὰ πχοεῖο ΤΠ ΝΟΟΥΚ πόερωβ πόδλλ εβολφη οἵων 

᾿ς τ νων. χὲ ΠτΤΟΚ πὲ ΠΟΎΗΗΒ δᾶ ἔἐδερ, κατ ἃ Τὰ ΣΙΟ 

ἀλλλελιχ ΟΕ Ἄεκὶ) ΠΕ δι νιν ον ν νι ἐφ λνς δ τοὺς, θὴρ 

δι ν νυν νφνΡ Ἐπαλώχρ ΝΝΕΎΥΔΠΗΎΕ οιχλλ πκὰρ, ΕἼΟς. 

ἘΝ ΟΕ ΛΟΟῪ ΟΝ ΟὙΛΟΎΝοώρλα Θὲ ΤΈΘΙΗ, ΕἼΓβε πᾶὶ απᾶ- 

χίοε πτεοᾶπε. 

ΟΧ. ΡΙ. πεψάδλιοο π'ἌΔΎΕΙΆ. 

1 πδογώπρ, πᾶκ Εβ0Ὰ πχοεῖο ρ'ν πάθην ΤΉρΡΟ δ. πώοχ- 

9 Ὲ ΠΝΕΤΟΟΥΤΩΝ ἈΠ ΟὙΟΎΝΔΥΩΥΤΗ. οπποδ ΝῈ ΝΕΡΙΒΗΎΕ 

ἢ ῬΊ ἐς ἈΔδιροΎ Ἐπ᾿ πεσ ηρε ΕβΟᾺ ΔΎΩ ἈἈΔΡΟΎΘΕΤ πεορᾶη ΕβοἋ δὴ ΟοὙτεπεδ 

πογώῶτ --- “ἢ ἰἸάδπὶ ““δρουύρπάλεεγε ὅπποβε..... δώ Ἀπρτρευοτε Εβ0Ἃ πτδᾶπο- 

“15. Ἡτεα δ ΔΎ, ΟΘΙΟΙΙ -- ΟΓγ. ἡ ἀνομιὰ τῶν πάτερων αυτου...... - 15. ΡΙς 5 κα- 

ογοΐω (510) τπιλα : δὰ Πᾶος νογρα ἀοβιηϊς σοάοχ, σθίαγα δἰν ἴῃ ἴοχίι βῖνα ἴῃ ΠΟΙΪ5. οχ 

ῬΙξι1 -- πεείρπάλεεγε - Α.,), Μοηρῃ. αϊρ. ΠοΡΓ. ὅυγ. οἵ τσ. τὸ μνημόσυνον αὐτῶν 

- "5. ΟΣ, νυ. χ2 οἵ 4" οχ 7 πὶ, Ρ. 90 --- ὁ τδξιο (516) βίπθ δγίϊσαϊο --- ὃ πΠΕΎΣ ΠΗΎΕ 

ΡΥ το, Μ. ταφε πουϑληὼ ριχεῖ πκδᾶρι,  α]ρ. οἵ ὅυτγ. -- στ. χεφαάλας ἐπι γῆς 

πολλῶν --- ἶ ςοά. ἴτδδπε (510), ΡΥὸ ππτεοᾶπε, ααοά ταϑίτα]. 

ΟΥ̓ΤΙ, "δ᾿ ἐπ χε πγπορπάλεεγε εεῖρε ΠΟΎΣ ΔΎ δοπῶτ ποδ οὐρώλλε πΡηΚκε' 

δῶ πεβιηπ' δώ δαλιίώκε ποδ Οὐδ εοίλλοκρ ΠΡῊ Τ᾽ ἙλλΟΟΥ Τα. ἢ δύλλερε ποᾶ- 

δον δυωῳ ερεεῖ ἴδιο ἀκποογεςῦ ΠΕΟΛΛΟΎ ΕΠΕΟΎΕ ΕβΟᾺ ἅκλλοο. Ἷὃ δα ποᾶρον 

διῶώς πθὲ πογωτημ δ δαβὼκ επεοοδ ΠΡΟΎΜ Π0Ὲ ΠΟΎΛΛΟΟΥ δΔΟΡ θὲ πουάλερ, 

δι πεοκεεο Ἢ" “δρεεφώπε πδὸὶ πθὲ ποβοὼ ετο δύο Ἄεο, ὅκλλος δΎω ΠπΘῈ 

ΠποΟΎΠΖΩΜΗ εὐ ιδλλορο ἀλλο πογοΐω πιαα, ὁ πδὶ πὲ φωβ ππετλιδβδιλε οδ ταὶ 

πχοΐῖος ΔΎΩ πετχω πρεμπδρδιολλοῦ ΕρΟῪ ΕὙΔΨΈΎΡΟΗ. εἶ 

δΔρι ΟὟΗΣ παραδὶ ετβεὲ πεκρᾶπ' (δ του χοΐ 

ὅ. ΠΕΙΦΗΤ ΟΟΤΟΡῪΡ ᾿'πδᾶδοῦ. ΠΡΟΎΠ, 

ΔΎΠΟΟ ΠΤ ΕβΟἋᾺ πθεὲ πρεπχε. 

«θὲ ετβε ππερ. 

ἘΠΕΎΔΠΗΎΕ, 

ΤΤΟΚ δε πΐχοειο πζοειο 

ἢ χε δήν' ΟὙΡΗΚΕ δΎω δΔητ ΟὙΕβιΗπ' 

48 ΔΎΟ ἩΤΆΚΛΗΤΕ πθὲ ππονυρδίβεο εδορικει 

2 χὰ πᾶπᾶδτ δ ἤθε δῖ τπηοτιδ' ΔΎ δ ὙδΔΟΔΡΕ 

δ χλποκ δε δίωωπε πδῪὸ πποδήεσ: ΔΎ ΔΎ ἐροΐ λυ δύυκιλα 

ἡ βρηθι εροΐ πχοειο πποῦτο δσω του οὶ κατὰ πεκηδ. “ἢ “4δ.- 

ΡΟΎΕΙΜΕ χε τδίὶ τὸ τεκδσίχ' δ'γω ἵὺτὸκ δκτδλλίοο πίοειο, 

ῬΗ ΟΥ̓Μ1451:9; ΟἹΧ, 2. 4.,6:71 ΟΣ; 1592] 

ΜῊ ΓΒ 
᾿ εἰ 

Ἑἢ; ΧΣΙΡΣ 



1". 

ἈΠ ΧΟΕΪΟ ΕὙΑΛΟΎΩΟΤ ΟΝ ΝΕ ΟΎ 'ὋΤΗΡΟΥΠ ΟὙΟΎΩΝΡ ΕβΟᾺ 
ἊΝ ΟὙΟὰ πὲ πεοιφίβ᾽ ἀῶ τεῦ λίκλ ἸΟΟΎ ΝΗ ΦΟ00Π ὡὐἃ επερ, 

ι ΝΈΝΕΘ. δΔΟΤΡΕΥΡΠΑΛΕΕΎΕ Ν ΕΟ. ΟΠΗρΡΕΙ ΟὙΝΔΗΤ πε πχοεῖο ἡ- 
5. (Θενερ ΤῊ  δΔΟΐ ποΎρρε ΠΝΕΎΤΡΡΟΤΕ ΦΗΤΟ ΟΝ ΡΙΠΆΛΕΕΎΕ 
υ ΜΤΈΕΟΔΙΔΘΎΚΗ ὰ ἐνερ. δῆχω π͵όολι Π ΝΈΟΙ ΒΗΎΕ ἐπεει- 
τ Ἄδοο' Εὖ νΔῪ πτεκληρονολιίδ πῆρεθῆοο. ὍὙΜῈ ἈΝ πρὰπ 
8. ΝῈ ΝΕ ΒΗΎΕ πνεοδίχ᾽ ΝΈΟΝ ΤΟΔΗ ΤΗΡΟΎ ΠΡΟΤ᾽ ΕὙΤΑΧΡΗΥ 
9" (Οὐ εἐπερ, ΝΕΝΕΘ᾽ ΕὙΤ ΔΑΛΙΗΎ ΟΝ ΟὟΔΛΕ ἈΜΝ ΟὙΟΟΟΥΤΝ. δΔα- 
ΧΟΟῪ ΝΟΥΟΤΕε Ἀπεοίάλδοο δθν ΠΝ ΕΟ ΙΔ ΘΎΚΗ ὡᾶ ἐπερ᾽ 

ιο περᾶν οὐᾶδβ ΔΎ ΟὙΦΟΤΕ πε ὙΑρΧΗ Νπῇτοοφὶδ τὲ θ07ΤῈ 
ἈΠΧΟεῖΟ ΝΑ ΝΟΥ ΤΆΛΝ ΤΡΆΛΧΝΡΗΤ ἍεΕ ΠΟΎΟΝ πἴλα ΕΤεἶρε χκλλοῦ᾿ 
ΠΕΟΟΛΟῪ ΟΟΟΠ ὐἃ ἔἐπερ, πέπερ. 

ΟΧ. ριᾶ. ΔΗ ΔΟΥὰ ΠΕΚΤΟ πάνυ διοο ἈΠ ζἄ χᾶριδο. 

1 ΝδΙΔ ΤΟ ἀπρώλλε ΕΤΡΡΟΤΕ ΦΗΤῸ τπχοεῖο᾽ ἀΎω ἐρε πεῦ- 
9. ΟὙΩῶΩΘ. ὡ00π ὃοὴ᾽ ΝΕΟΝ ΤΟΔΗ" πεοοπεραὰ πνᾶδλσολι οϑα 
ὃ πκᾶρ᾽ Ὑτενεᾶ ΝΝΕΤΟΟΥΤΩΝ Νὰ ΧΙΟΛΟΥ  ΠΕΟΟῪ ἘΝ ΤΆΔ τ- 

ραᾶο πετρλι πεοηΐϊ ΔΎ τεολίκδ:] ΟΟὙΝῊ οοπ ὐὰ ἔδερ, 
ι πέπερ. ἃ πογοεῖν ὰἂ οὶ πκᾶκε ΠΝΕΤΟΟΥ ΤΟΝ ΟὙΝΔΗΤ 
5 ΝΘΕΝΈΦΤΗΣ πλίκδῖοο πὲ ΠπΧΟεΙΟ ΠΝΟΥΤΕ. πεῖχρο πρώϑλε πε 

ο πεπερτηῦ πρε ανδοϊκοπολικεῖ ππεοᾶχε Γ᾽ ΟὙΦΙἂπ᾿' 
ὃ χε νενᾶκα ἀν ὐἃ ἐνερ πλίκδϊοο πἄάζθωπε ΝΡΙΠΆΛΕΕΎΕ 

τ ἃ εἐπερ. δανᾶρροτε ἂν ΦΗ ΤΟ ΝΠΟΎΟΘΟΕΙΤ ΕΟἸΘΟΟῪ ΠΕΟΙΦΗΤ 

Ρ5. ΟΧ, " εὐβλούῶτ, ςοά. εὐάλον ὦ ἴῃ [ἴτατὰ -- οὴτ πεο|.ονζτυ τὸ Προ Γ. ὅυσ. οἵ ὅτ. 

Μ. πχε πεογουώ --- ὃ οὐοὰ ρῖὸ Μ. οὐπιῦ ἀκαβετο διε -- μεγαλοπρεπεια -ωὧβ τοῦ 

᾿ ροβῖ ππεοῦπηρε Μ. «44. τηροὺ -- πε - Μ., Οὕ. οἱ. -- ἃηῖο περβ ἴῃ {πἰαγὰ 

πεπερ τῆς, ἀοβιἀθγαῖαγ ἄνω --- ἢ πε ΔΙΔΘΎΚΗ - διαθηχὴς αὐτου, ἴτ. ἱπῖτα ν. ὁ 

- Ἰ μπὲ αδεϑῖ ἃ Μ. ὅγυζ. εἴ ας. -- ὅ π᾿ 16.» Ρ. δακε, εὐτδαλεϊην --- " ἢς τας.) Ρ. ΡΠΤῚ 

ΟΠ]. δυῶω -- πε -- Μ. αοι, 501. Ξ- (γ᾿ οὔλ. --- δ τε - Μ., ὅυζ. -- Οσ. οὔ. -- π᾿ τὰ, ἴδὲά., 

ϑότε ἀλππούῦτε “-- αηΐο πεοζδαλου Μ. μὰ. χαὶ -- Β5. ΟΧΙ, νογθὰ ἴῃ τἰταϊοὶ πεκτο.... 

αἷς τ δοζάριδο -- ϑυγοσμοχ, Ὑ [πεϑιγ9 πςρὼν ᾿ἰξδακαθδδον τὸν, ἀθβαηῖ ἃ ςοἴοσὶβ ---- Τ᾽ μὲ, 

Ρ. 26,» Θτρφοτ. Αναν ἡρο ὡς ΠΕ ΤΟΝ, Κ50Γ. - ΟΥ, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει 

σφοῦρα (Α. οπι. σφοδρα), σοηβοηῖι Μ., 58ε84 πὰρ. εηξουσώτς --  «υοοσ Οὐϊδϑατη ἃ 

ΡΠπια πἰᾶπιι, τγοϑιϊαῖαπὶ οδῖ ἃ βθοιηάὰ -- ἢ ροβϑὲ ταπτρακαλὸ Μ. αὐά. εγξιυωπὶ 

- " ροβῖ οὐπδητ, εἴ απῖς πλϊκδϊοο ὅυγ. οἵ ὅτ. μὰ0. χαι, Μ. πος ροβἴγθηιο ἴοζο 

ταπῖατῃ Ἰορὶς -- πε πκοειο πποῦτε -- Μ. ὅγγ. οἵ Α., Ἄα]α. οἵ ασ. οι. --- ἢ Τ᾽ ωκὶ, Ρ. 1.22. 

ὠδᾶρε πλικᾶιοο πε ὥπρηὴν δὼ ποῖ, Μ, Ναυϊρ. Πθῦτ. οἴ ὅυγ. -- τ. χρηστὸς ἀνὴρ 

0 οὐχ τείρὼν χαὶι κιχβρων. 

Ἐξ ΟΣ εὐ ος ἘΝΙ 9) 



1κῇ 

8 ΟΡ ΤΩΤ εἐρελπῖζε ἐπχοεῖο᾽ ΠεΟΙΘΗ τ τἀ ΧΡΗΎ πον ᾶρροτε 
9 ἀπ΄ δητεούλλερ εἶδ Τὰ πνεοχιχεευ. δοαχωῶρε εβοὸᾺ ἀο Γ 

ΠΠΦΗΉΚΕ᾿ ΤΕΟ ΔΊ ΚαϊΪΟΟΎΝΗ ὡθ00π οὐ ἔπερ, πεπερ ἄγω πεορτὰπ 

ιο Νὰ χίοε οὴ ΟὙΕΟΟΥ. πρείρνοβε πᾶν ΔῪ παν οΎσο' πο δροχ- 
Ρεχ πνεοοβρε πο βωλ πτεπεῖϊθυλιῖς ππρεορνοβε πᾶ ὙδΙΚΟΙ. 

ΟΧΊΙ. ΡΙΒ. Δλληλουᾶ τειχωριᾶ. 

2 παῖδ ΟἈΛΟΎ ἐπ ΧΟεῖο᾽ ΟΑΛΟΎ πρᾶν Ἀπχοεῖο. ἐρε πρᾶν 

πχοεῖο πε εὐολλά άπ. 

ΟΧΠΙ. ΡΣ. [Δ ΔΗ ΔΟΥ ΔΊ. 

1 δα πτρεάει ἐβολρλὶ πκᾶρ, πκΗλλΕ) 

ΟΧΥ͂. ΡΙΕ. ἰδ Δ ΔΗ ΔΟΥ ΔΊ. 

3 [εἰπὰ Τεεβ ΟὟ ϑπζχοειο ἐπελὰ ΠπΝΕῈΝ τ Δ Δ ΔΎ Ν δὶ 'ΤΤΗΡΟΥῪ 

ΟΧΥ͂ΠΙ. ΡΙΗ. Δ ΔΗ λου!μᾶ. 

9 οι ΟὟ ἐρεὲ ΟὙ.ϑηρεηλι ΝΔΟΟΟΥΤ ΝΠ ΜΝ ΤΕΟΘΙΗ : 

ς Ἄἄρε πεκηὰ πε εοὐλοολτ. .. ΨΜἄρε πεκαπ τ η- 

ὃ κμαηδρροτε δὴ -- 5υΓ. εἴ ὅτ., Μ, οὐορ ππεοκιακ -- ππεο κιχεεν, Μ, οἵ ὅυγ. 

Ξ τ, ἐπὶ τοὺς ἐχθρους αὐτου --- " ΔΎΩ ἀραβῖ ἃ ςβίοσίϑβ --- 15 τπιτεπεῖθυλαῖξ (510) πα- 

ρειρποβε -- ὅυσ. α]ρ. ἤθρτγ. εἴ Α. επιθυμια ἀμαρτωλων, Μ, -- τ. επιθ. ἁἀμαρτωλου 

-- ῬΡοβίγεπιδθ ἰἰΐϊοσαθ κΚὸ Οἱ 1ΠῈ πη γαπα δχοϊάογιηΐ --- Ρ5, ΟΧΠ], τεκώριδ πη πταϊο 

τ΄ αδεβῖ ἃ ςεἴοτίϑ -- ᾿ δά εὐολλδ ἀδβίηἰς ςοάσχ, ςεΐεγα ρεγίογαπηί --- Ρ5, ΟΧΠΠ, ὁ εχ ΤΙ, 

ον. 327 --- Ρ5. ΟΧΥ, ὅ 5εὰ 12 εχ δοάδιη, Ρ- 217) εἰ δύτεεβ (510) -- ππεη τδαδδν, 1 ΜΚὶ 
Παρ. ἔπεπτδε... - Ρ5. ΟΧΥἹ!, ν. 7 1ἴῇ Ζ᾽ἨΚΙ, Ρ. 2ιὃ; νυν. 24-29 511 Ο] ππτὰΓ εχ ΟΡοΓα 
« Κδομ 611] 46 ἰγαναια τοίαϊ 5 ἃ ἰᾳα ῬΠΙΙοΙοβῖο οἱ ἃ "᾿ Αγοϊπόοϊορσίο Ερ γρίϊοημπος οἱ Αδεγ- 

γίοππος. ΝοΪ. Π, Ρ. οὔ --- Ῥ5. ΟΧΨΤΙΙ, Πα115 ῥ58]π|} δἀπγοάτμπ) ρασςα ΠπαρθηςΓ 1Π πο- 

5[Γ15 ΤΠΘΠΊΡΓΔΠΪ5 : ΔἸ14 18 ΞῈΡΡΙΘνΠ115 οχ 7 ἩΚὶ, 486 ὉΠΟΙ5 1Π0]1151Π1118 ---- " ΖΚ, Ρ. 217 

-- 5 (ρ. 174) ροβϑῖ ἀδρε Οτζ. μαρ. δη, Μ. ἕδρες: ἔϑρηι ἔχωι. 

ΟΧΥΊΙ, ὅ' πδι πε περοοῦ πτᾶ πᾶς τδάλιοο δρποώουρ, ἔρον ππτερ ΤΈΛΗ λ΄ 
ἩΤΠΟΎΠΟΟ ἀλλοῦ πρητ ὦ πόο πᾶρμει᾽ ὦ πόδ οοὟτο πα “Ὁ τ[ολκᾶ- 

αδδτ πόί ΠΕΥ ΠΗ ΟΣ πρᾶπ Ἄ πόσ᾽ ΔΗΟΛΛΟΎ ἐρῶτῆ οὰλ πὶ ἅπόο ᾿ ΠΗΟΎΤΕ 

πᾶς δαογώρ ἔἐροπ' δτδρο ερᾶτο πογδρ ο΄ πετβδ' οτ ὥδορδι πτᾶπ ἀκπεὲ- 

Θτοιδοτηρίοπ ὅἤ πτκ πᾶπουτε εἰπδογώπϑ πδκ εβολ' πτκ πᾶποῦτε ἐηδδοτκ' 

τπδογώπρ πᾶκ εβολ᾽ πχοειο χε δκοώταις ἔροι᾿ ΔΎ δκώώπε πᾶδι πουχδι 29 ουσ 

πρὶ ΕβΟᾺκ χε ΟὟ Ὑ}ΎΟ πε' χε Οὐ ὧδ επερ, πε πεειιίᾶ. 

Ῥω; ΟΧΙ, 8..«ἕ ΟΧΙ, τ, 2, ΟΧΙΠ, τ. ΟΧΥΝ, 2, ΟΧΥΠΙ; δ. γ6. 77. 

ΕΚΑΟΜΕΈΜΤΑ Οὐρτο- ϑάμιριοα, ΚΟ]. 1], 19 
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ΟΣ τ νυν δου το χ τι ΡΟ ΜΥ ΤΣ ΚΡ ἡ οὐ νλ) ΝΕΤΡ- 

ΘΡΤΕ ΘΗΤΚ ΚΟΥΤΟΎ ἘρΡΟΚ Ὁ" νον πα υτο τς ον ον ΚΝ 
Ἁ ΟὟΗΡ ΝῈ ΝΙΕΘΟΟΎ ἈΠεκοϑκοδ, 5. τ. Ὡρ  Ν 
100 ηνελνος ἩΝΔΟΎΕΡΗ ΤΕ πὲ πεκωᾶχει:.. νι ς 

ἡ Ὡς τον 109 ὙΤΑΨΎΧΗ οὐ νᾶστὶχ πουοεῖ πἶλλ' ΔΎω » ἀπε ΣΟ “᾿- 

ΒΡ πεκνολῖοο. ς τὸν ἔροιτο... 
ρι ὅδ: ἢ. ἴκρινε Ἀπᾶρᾶπ ΔΎΩ νΝτοτε πλοὶ λὰ ταπροὶ κᾶ τ ἃ 

τ πεκιῦᾶ ΧΕ. πουχᾶΐ ΟὙΗῪ πηρερῆοβε χὲ πού νε ποᾶ 

0 πεκλιτικαϊωλκᾶ. πᾶἄςζϑε ΝΈΚΑΑΝ Τ ΘΕΝΈΕΘΊΤ ΗΟ ελλὰ Τ ε᾿ κλὰ τἀ Νροὶ 
ποὸ κα τὰ πεκηᾶ . . 0... ,ὕὦδἕὃὮἂόν τοις ΟΝ 

ιν [1ἄρὲ πᾶοοπο ϑὼν ἘΡΟΎΝ ἐρὸκ ΠΧΟΕΙΟ : 
8 -φηεᾶρε ΤΕκΚόχ τὐὧπε ἘΠ᾿ΤΟΥΧΟΙ. . . το 

ΟΧΙΧ. ΡΙθ. [τωλη ππᾶνδ βάθαλοοι. 

Ι ἰδίως ερρᾶϊ ἐροκ πχοειῖο οὰκ πτρᾶρως ἄκοωτας εροΐ]. 
Ἐρ.Ὁχ: σε: 3 πχοεῖο νὰ ΤΟΎΧΕ ΤὙΑΨΎΧΗ ἐβολον ΦΕΝΌΠΟΤΟῪ παχιπ- 

8. σον" ΔΎΩ ΕβΒΟΔΟΝ ΟὙΔᾶς ΠΚΡΟΩ͂Ϊ. [εὐνᾶ τ ΟὟ νὰκ δΎωῳ 
. ΕὙΝΔΟΎΕΡ, ΟὟ ἐροκ᾿ πῆᾶορν ΟΥ̓λᾶο πκρο ποΟτε ππχώρ 

ὅ (Οὐδ᾽ ἈΝ πᾶνθρὰξ πῆτε πχᾶῖε. οὟὙοὶ πᾶδὶ χε ἃ πᾶμιδη- 
ὁ ῶπε ΟΥὟε εβολ᾽ δίουωρ οκ', θά νωπε πκηλᾶρ. ἃ τἄ- 
τ ΨΥΧῊ Ρ ρπόοειλε οὴ ΟὙΛΉΗΘε πιὰ. πεῖο πεῖρηνεῖκοο 
ἈΝ Νετοοτε πΓΡΗΝΗ. εἰοᾶνᾶχε ΝΔῪ ΔΎ ΓΟΥΒΗΪ 

επχίν ΧΗ. 

ττ (Ρ14.} τᾶροι, Μ. ,αἱρ. μοῦγ. εἵ ὅυγ. Ξ, ὅσ. ελθετωσαν μιοι --- 13 (Ρ. 172} ἔροκ (516), 
ΡΓῸ εροι --- “5 (ρΡ. 91) πεκωῦᾶχε, ἴζὰ ϑ8 814. σὰπλ ϑυσο--ποχ. ΠθΡυ. οἵ οαϊοηϊθὰ5 ἰατὶ- 
ηἾ8, Μ. -- (τ. ο νομος σου --- ᾿ϑ οπ΄ παδῖῃ - Αἰοχ. οἵ Πθῦγ. σαὶ δα! ΠΟ ηἰδ 5 ἰατιηῖδ, 
Μ. εἴ ὅγυγ. -- αγ. εν τᾶις χερσι σου --- 5 καττὰ, Μ. οἵ ὅγζ. -- υ. δια --- 156 ροβῖ πεκ- 

Αλτ τ ΘΕ ΠΕ ΤῊΠ] ΟΠ]. κυριξ -- ἔλα τε -- Μ., ΠΒοῦτ. Να]ρ. εἴ ὅγυγ. -- ὅσ. οἱὰ. -- πὸς δὶς 
ςοἴοτὶ οτλ. -- κατα πεκπᾶ, ΝῸΪρ. εἴ ϑυχ. - ὅτ. χατὰ τὸ χριμὰ σου, Μ. -- Ποῦχ. ἰάδπι 
ἴῃ Ρ]. --- [69 οχ 7 Κὶ, Ρ. 173) ἐροκ, ςεἴοτὶ -- αΓ. ενωπιον σοὺ --- ᾿ἷδ ἐχ Θοαθτα, Ρ. 174 

ἔπτούχοι, ΡῖῸ τοῦ σωσα! με --- ΡΒ. ΟΧΙΧ, τἰϊα!αβ. οχ οοπίδοϊαγα,, βἰςσαῖ εἴ ἰηῖτα : 

4086 ἴῃ απςοὶβ οχ Ρίδεὶ δορηϊα --- " ἐροκ πχοεῖο -- Μ., πθῦγ. γαὶρ. ὅγγ. εἴ συ. πρὸς 
χυριον -- ἀκοώται - Μ., ,υ]ρ. Ποῦτ. ὅγγ. οἵ αγ. χαὶ εἰςηχοὺσε --- ἢ Ρὶδεὶς πκοῖος ποὺς 

δῖ ἘΤΑΨΎΟΝ τ ὅγΓ. οἵ Οτ., Μ. εκεπόϑεακ.. ... τοι ἐεβοἈριυτῖς οὐΆδο, Τεκὲ, Ρ. 514. 

εβοὰκ π...--- 5 δυῳ -- ὅυγ. Ποῦγ. οἵ Οτ., ΝΡ. οἵ Μ. τε -- ρτὸ εὐπδουεδ, 7 ἰὴ, Ρ. 317, 

Ιοσὶς ποεονερ, οἵ οὐχ, ργαθςρά, ἄγω --- ἡ ἀπκωωρ- Ν]β. Ποῦτ. ὅγγ. οἵ τ.» Μ. ἴῃ ρίαγ. 

- δ Ἃ δ᾽ (5ἰς) ρτὸ Μ. οειϑεβώωβ εἰ ΟΥ. ἠχονημενα -- ΠδιιθΡὰᾺΞ -- τοῖς ανθραξιὶ ---- " πὰ- 

λπῶπε ΡῖῸ ἡ παροικια μου --- ὃ δ΄ ογάληνιθε ἅχαὰ -- Μ., ὅγγ. -- ὅσ. πολλὰ 

-- ἴ ΖΚ, Ῥ. 314.) πειρηπηκοοῦ, δ δεῖς πειρηπίκος πε... ὠδγακίυθ πακαλὶ ππκικΝ. 

Ρς, ΟΧΥΤΠῚ, 79. 84. τος. τοῦ. 154-56. τόρ. 173. ΟΧΙΧ, 1:7. 

δ Αὸ οὐ ΝᾺ ν᾽ 
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ΟΧΧΙΙ. ΡΚΒ. [τὠλη ππᾶνδ βθλλοοι. 

3 πὰ πᾶν πχοεῖο: πὰ πᾶν : χὲ ἀνλλουρ, ποώςθα εὐλλὰ ταὶ 

ΟΧΧΥΎΤΙΙ. Ρκη. [τωλη πηδηδ βδθαλοοὶ 

δ [λλᾶρε ΟὟΟΝ πνἴλλ ΕΤΛΟΟΤΕ ΝΟΙΟΝ ΧΙσίπεὶ 

Ο(ορτῖςθ Οτᾶθος 

ΟΧΧΧΙ. Ρλᾶ. “πεη|εθωὰλ 

ΨΔΆΤΗΡΙΟΥ. 

9. ΜΝΕΚΟΎΗΗΒ᾽ πὰιριωοΎ π- 
ΟὙΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ" ΔΎΩ πεέκπε- ον δτ Ἐπ 3. ἘΡτξς ον Τὴν Ξ Ἰ  ΑΡΜΗ 

ιο τουᾶδβ πᾶτε ΔΗ Δ). ΕἾβΒΕ τὸ ἐἕνεχεν Δαυειδ τοὺ δουλο[υ] σ[ου]" 

ἌΔΎΕΙΔ᾽ πεκρ λοδ  Ἃ) ἌΠΡΚΎΕ μη αἀποστρέψης τὸ πρόζωποϊΪν] σου 
" πεκρο᾽ εβοᾺ ἈΠΕΚΡΟο. ἃ τ ἀπὸ τοῦ χρήστου σου. ὥὦμοσεν 

πχοεῖο ὡὧρκ ΝΆΔΎΕΙΆ ΟΝ ουὐ- χα τω Δαυεὶδ αληθειαν χαὶ οὐ μὴ 

“,ε πνεοδθετι χλλλοο χε τ- αθετήση αὐτὴν ἐκ χαρπού τῆς χοι- 

πᾶθλλοο᾽ Εεβο0Ὰ ον πκᾶρποο᾽ λίας σου θησομαι ἐπι τον θρόνον 

19 ΠΦΗΤΚ εχλὶ ΠΕΚΘρΡΟΝΟΟ. ερ- ι3 σου. εᾶν φυλαξωνται οἱ υἱοὶ σου 

δῆ ΝέκΗρε οᾶρερ᾽ ετί[ᾶ- τὴν διαθήκην μου χαὶ τὰ μαρτυ- 
Διδ ΘΉΚΗ" ἈΠῸ ΝΑΛΑΝ Τ λλη- ρια μου ταυταὰ διδαξω αυτούς, καὶ 

τρε πδὶ εὐ πᾶ Το ΙΒΟΟῪ ε- οἱ υἱοὶ αυτῶν ἕως του αἴωνος χα- 

ΡΟΟΎΠΝΕΎΦΘΘΗΡΕ πε πᾶ λοίοο θιοῦνται ἐπι τοὺ θρονου σου. 

εχλι πεκθρο τοὺ .ὐὰ επερ. 

Ρ5, ΟΧΧῚΙ ἐγαρτησπίυτη ᾿ηΐγα οχ Ορογα Κϑομοῖϊ οἴς.; Ρ5. ΟΧ ΧΙ πηϊοιβ νϑγβίσα 5 3 

εχ 7121], Ρ.. 476 -- εὐδτε, Μ. εἴ ὅυγ. - ὅσ. ἐπι πολὺ --- Ῥ5. ΟΧΧΥΠΠ, ν. 5 1ἴθπὶ οχ 

11, Ῥ. 177 --- Ρ5, ΟΧΧΙΧ [ηΐτα οχ Ῥίϑιΐ ϑορλία ---- Ῥα. ΟΧΧΧΙ, 15 τὸ πρόςωπον 
σοῦ ἀπο -- ΘΑΠΙ4. εἴ Μ,, Ὗυ]ρ. Πορσ. εἴ ϑυσο-μοχ, -- Οσ. οἵη. σου ἀπὸ --- “ ὁπ 

οΥάλε, ἴοχίι5 σγαθοι5 ΟΠ σοίογῖ5 ἀληθειᾶν -- ππεοδθετι" -- ἴοχ. οι. χαὶ οὐ μὴ αθε- 
θήση («111 ςοἀά, ρταοςὶ ἀθετήσει) -- αὐτὴν --  Ψυἱρ. εἴ 6τ., Μ. - Α. αὐτον -- ἐπι τον 

θρόνον - Α,, ὅτ, ἐπι του θρονου --- 2 ατ, ταυτα α διδαξω, ςοά. οπι. ἀ, 3414. τξοῖα 
πδὶ εὐἴηδτοδλβοοῦ -- ἀηΐς πεγίϑηρε 9614, οαπὶ Μ. οπι, χαι, ϑύγοςποχ. μὰ. «οἷ, 

ΟΧΧΙ, ὁ διεγῴρδιε εὐπ πε ΥΔΎΧΟΟΟ δι χὰ δρεμβῶκ ἐπὶ ἀπόδτο 2 πέρε 
ΜΠΟΎΕΡΗΤΕ δρερδιτον οἷ ΠΜΟΥΔΎΣΛΗ ΘΕ ᾿ ΘΙΕΣΗΑΣ ΕὙΚΩΤ ἀλλλοο π9ὲ που- 

ἀ ποΐλιο' ερὲ "ΤΕΟΑΗ ΤΟΣΣΗ᾿ δὲ ΠΕΟΘΕΡΗΟΎ" {τᾶ πε Ύλη βὼκ ερρᾶι εὐδνὺ ΠΕΡ ΎΥ ΔΗ 

»"»πᾶς ΕὙΑΛΙΤ Τ ΑΛΓ ΤΡΕ ἈΠπΙΗ. 

2 ΟΧΧΙΧ,’ δίωω ερρδΐ εροκ ποεισ οἴ πετΌΗκ' οὠτλ εἐπᾶρροου ψ'δρε 

Ρᾳ, ΟΧΧΙ;, 3. ΟΧΧΥΊΠ, ς. ΟΧΧΧΙ, 9:12. 

Ὁ ΣΟΥ, 

ΡῈ ΚΕῚ 



δ δι σνπι: 

"15: 

πΡ5, 

ἮΤΟ ΚΎ ΚῸΣΝ ΨΎ ὅ ἌΣ ΑΙ ς ὌΨΩΝ ΝΣ ΡΤ ῬΑ ΗΣ ἡ 
δῦ, π ἀκ τὰν ἜΣ  ΨΌΝ ΑἿὟΆ 

, ΓΑΕ ὯΔ Ἴ 4 ΧΕ ᾿ ΕΝ ᾿ Ἅ01 εἱ - 
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ΟΧΧΧΙΥ. ΡΔΆ. [Δ ΔΗ ΔΛΟΥ Δ]. ; 

Ἰ ᾿ ας {Ὁ ἩΕΑΡΗσΕ εὐρωάν» πεν ΤΔΉΝΝ ΝΤΗῪ 
ἐλοκ δὴ Νεγδδώωρ . τ. 

ΟΧΧΧΥ͂Ι. Ρλε. πᾶ ΔΎΕΙΆ Νῆὴ ΤΕ τερελλιδο] 

Ι [εῆϑρᾶιν διχεν περώου πτβαβυύλων: ἄνρλλοοσς εἐθρᾶὶ 
ἄδριλλε δὰξ πτΤρενΡπλλεΎε ποίων) . .- ΠΥ 

ΟΧΧΧΥ͂ΠΙ. ΡΔΗ. ἐπχὼκ ΕβθοΟᾺ πεψᾶλαδλλοο "Αδᾷ : πᾶζδιζᾶριδο 
δ πχώωρε εβολ. 

ποῦ. ἀκλοκιϑλᾶζε λλλλο1 ΔΚΟΟΎΩΝΕΤ᾽ ΠΤ͵ΤΟΚ ΔΚΟΟΎΕΝ 

τασιπρλλοοο ἈΝ ΤΟΝ ΤΩΟΥΝ᾽ ἄκειλλε ἐν δάχοκαλεκ ΤΗΡΟῪ 
8. ἈΠΟΥΕ ΔΚΡΟΎΤΡΦΕΤ ΝΎΔΡΙΗ Ἀ᾽ὴ᾽ τ ί βω: ΔΎω ἄκη δΔῪ επᾶ- 
ΦΙΟΟΎΪΕ χε ἈΝ Κροῦ οῷὰκ πᾶ λδᾶο'᾽ εἰ ΦΗΗ ΤῈ ΠἸΤΟΚ ἄκιλλε 

5 επετνδωθωπε κ᾿ [πρπ| ΠἸΤΟΚ Ν᾽ τ ἀκπλδοοε κλ5101" ἀκκᾶ. 
[π τ εκ  διχ οιχῶι. ΔΎΡΟΟΠΗΡΕ ἈΜΝΠΕΚΟΟΟῪΝ [ΕΒΟᾺ 5101} δο- 
τάχρο νἰηδεωσιαόονα ἀν ἔρος. εἰπάϑωκ τῶν ΕβῸᾺ κ"“-- 

8. πεκππδ΄ εἰπᾶβωκ ἐτῶν ΕΒΟᾺ ἈΠεέκρο εἴν θωκ εφρᾶι 

νὰ». 

σ" 

- 

Ρ5. ΟΧΧΧΙ͂Ν, τὰ] οχ Μ. --- ἶ δακᾶ, Μ. Περγ. Να]ρ. ὅυσυ. εἴ ΟὟ. ἐποιησεν -- πενᾶ- 

ϑῴωρ, σοῖο ἐκ θησαυρὼν αὐτου --- Ρ5. ΟΧΧΧΥῚ, ἀταϊὰ5 ἐχ Μ.; υπῖςὰβ ν. 1 ἐχ ΤῊΚῚ, 

Ρ- 327 -- δπρβλοοο εφρᾶι, σθῖοη -- Οτ. ἐχει ἐχαθισαμεν, καὶ -- Ρ5. ΟΧΧΧΥΤΙΙ, πᾶςξὰ- 

χᾶριδο ρα πχῴωρε εβοὰλ - Μ., ὅγγ. εἴ Οὕ. ποῃ ἃρποβομηΐ ---  δκιλοκίλλᾶζε - εδο- 

χιμασας -- ἀηῖθ Δκοογπ εν ΟΠ. Χαὶι --- ᾿ ἀηῖς ἄκειλλε ΟΕ ΠῚ ἈΘΌΓ. ἴἴθλ οὔ. ἩπΟΚ 

-- τηροὺ -ὺῦ., Μ. περγ. ΝΡ. οἵ ὅυγσ. πο ΟἿ]. --- ὃ ἀκεδῪ ἐπδρίοουε, ἡ αὶρ. Μ. ὅγτζ. 

εἴ στ. πάσας τᾶς οδους μου προξ ἐδδευῶς- ἵ κρου - ὅυ1. ||5.», Μ. -- ὅσ. λογὸς αδιχος, 

Ψυ]ρ. -- ΠοΡγ. τἀπῖα πη σογηῖο -- εἰσρηπτε. ... ἄκιαλε, Μ. ϑήππε πϑὸκ πχοεῖο ἄἀκοονεπ 

οπτηροῦυ, ΝΡ. Βεῦτ. οἵ ὅγγ. -- στ. δου χυριξ σὺ εγνὼς πανταὰ --- " αυδ8 ἴῃ ἀηςῖϑ, 

ΡοΠθγαηΐ οὰπὰ τπθΠ γαπὰ -- ἃηῖα ἄκκᾶ ΟἿ. χαὶ --- ὃ ροβῖ δα τδαρο Μοιρῃ. οἵ αὶ. 

μὰ. χᾶι ---- 7 αἰζθοσατῃ εἰπδϑώκ, Μ. Νυ]ο. Πεῦτγ. οἵ ὅυῖ. - Οσ. χαι..... φυγω. 

πεκαᾶδχε ἕΦΤΗΥ Ἐπερροου ἀπδοοπο. ἡ πίχοειο εκυλιτ τηκ εἐπδάποιινια πεῖλκ 

πετηδδρερδ τ Ὁ χε ἐρὲ πκὼ εβοἋ π ΉΟΟΥΚ τὲ πεκρὰπ ἢ δίδυποιῖλιπε Ἔρὸκ 

πχοειο ἃ ὙΔΨΥΧΝ ΦΎπολλιπε ἐπεκυᾶχε. “ἃ ὙΔΨΎΣΟΝ ΡΕᾺπισε εἐπχοειο καὶ 

ϑτοουε ὡᾶ ρΡΟΎΡΕ᾽ ἀλδρε ΠΙΗῊΣ ΦΕΆπιζε ἐπχοειο ἈΠ δΊΎΟΟΥ ὐᾶ, ΡΟΥ͂ΘΕ ᾿ χε ἕρε 

πηξ ΠΉΤΟΟΤΟ ἀλπχοειο ΔΎΩ ΟὟὙΝ ΟὙΠΟδ᾽ ποῶτε δᾶ δΎΝΩ ὃ δύ πἴτυοῦ πετπὰ- 

οὔτε ἈλΠΙΟᾺ ΕΔΟᾺ δὴ πεοηδποαιιᾶ ΤΗΡΟΥ. ; 

Ῥε. ΟΧΧΧΙΝ, γ. ΟΧΧΧΥῚ, τ. ΟΧΧΧΎΤΗ, 1-8 



ἀνα δ ω νων "Σὰ Ἵ 

19 

9 ΕἾΠΕ Καλλλαδ Ύ εἴδη βὼκ ΕἘΠΕΟΗ Τ' εἄλλ τε κλλδι εκδη- 

χι πηᾶτηρ, ΠΗ ΔΎ πῶρπ τδοΎωρ, οὴ ἄρηχο πθϑδίλδοοδ᾽ 

10 κἂι τὰρ τεκόιχ λλΎ ΔΎΩ ΤεκΚκοΎΝ ἄλι π Δ ΧΉΛΟΕΙΤ ΦΗΤ 

ΝΞ ΞΕ ΘΝ ρος, το μοΥβε δ Στῆς 

19 ἰεκωᾶν ΠΟΤΕ τἄκο Νπρεορνοβε] πρωλλε ΠΌΝΟ] ΡΕΚΤ ἡ πεν 

Ὁ ΤΗΎΤΝ ΠοΔΒΟᾺ ψκλλοῖ χε ππούῦτε πᾶυᾶχε εὐλλοκλλκ᾽ οε- Γ᾿ Το 

9 πᾶχὶ ππεκπολῖο ἐπχίπ ΧΗ. ΠΕΤΛΟΟΤΕ ψλλλῸκΚ ΠποῸ δίδλλεοτω- 

ΟΥ̓ δίβθωλ εβ0Ὰ εἐχν᾿ πεκχᾶχε. 

ΟΧΧΧΙΧ. ΡΔΘ. ἐπχὼκ εβθοᾺ πεψδδλλοο ΝἌΔΎΕΙΆ. 

3 πο πᾶρλετ εὙρώλλε ἈΜΝΠΟΝΗΉΡΟΟ᾽ »λὰ ΤΟΎ ΧΟοΐ ἐρῆρωλλε ᾿Ρ. ΡΞ9 

8 Ἡχίπσονο πᾶὶι ΠΎΔΎΛΛΕΕΥΕ εοπκᾶκίδ ΟΝ ΝΕΎΦΗ Τ᾽ δΔΎΟρλι- ΡΡῚ 

. λᾶρ, ΕεβοἋ ἈΧΝΠΕΡΟΟΥΎ ΤηρῚ΄ δύΎτωικμ πνπεύλᾶο πθὲ ππνεῖ- 
5. ρα] ΟὙδὦ ΤΟΎ ΠπρΟῸ τετρᾶ ΝΕΎΘΟΠΟΤΟΥ. “ἃ ΤΟΎΧΟΙ ερῆ- ᾿Ρ' Ρ0δ: 
δ ρώλιε πχίπσοπο᾽ πδὶ ΝΥ ΔΎΛΕΕΥΕ εἴολᾶδιτε ππὰ τ όσε ἃ 
ΠΧΔΟΙΦΗΤ οῶπ εἐροΐ πουπᾶς ΔΎΟΩΟΛΛΝ ΤΥ ΠΟΝ ΝΟΥ, πᾶ 
ΕΝ ΔΟΎΕΡΗ Τ ε᾿ ΔΎΚΩ ΝΟΝΧΡΟΠ ΕὙΡΗῊΝ ΕἘΦΟΎῪΝ ετδρίη. λιάψδᾶ. 

8 ἢ πχοεῖο πῦὸ τόολα που χ δῖ ἄκροδάιβεο ἐροὶ ΟΝ ΟὙΦΟΟῪ “ρ. Ρξξ: 

δ καρ δΎ, Μ, κε σεαδ, 5ΥΓ. - ὅτ. σὺ εχει εἰ --  κλάλααδι (510), Μ. πϑοκ κε ἀκλιδῪ 

οὐ, α!]Ρ. εἴ ϑὅυγ. - ὅσ. πάρει --- 9 πηδτπρ - ]ρ. εἴ ὅυγ. Ξ-ὶ στ. τὰς πτερυγᾶς μου; 

Μ, οὑπὶ ΠΕΡΙ. ΟΠ1. μου -- ἀπηδν πωωρπ -- ϑύτο-Ποχ. [οτος ο. .ἱ , Μ. ταπἴππι π- 

τὐῶρπ,, Πίης 844. τα τδρώον ἔρᾶ του ; 4Ό1Ρι15 νοΓΌ15, αἱἷΐ ϑομηναγίο, 510). γαβρο- 

Χί556 υἱάσι οἵ Ἰθοῖοηθπ Α. κατ᾽ ορθῇρον, εἴ ἰεοτοπαπ Ὗ. χατ᾽ ορθον -- ἀηῖα τδοσωρ, 
ςοά. οΠ1. χα! --- ᾽" τεκσίχ. 5416 ἴῃ η. ρῖοὸ Μ. τεκχικ ἀκλλδιν εοεσι ἁκώντ' ΠΗ ΟὟΟΡ 
τεκου δα. ἐοέδαλοιτι ἅκάλοὶ -- ΟΥ, ἐχεν ἢ χεῖρ σου οδηγησει με) και χαθεξει με ἢ 

δεξιὰ σου Ὁ 

ςοὐά, Ἰεραπί τοιῖδοδαι -- ΘΓ. ἐρεῖς, ΨΌ]ρ. ἀἰοί 5, ϑγτοτῃοχ. «οϑωδ ἡ μὲν τ 
πποῦτε πδώδαε, Μ,, ἰυχία ϑϑομηναγίτζο, οεπδοδίκι -- Π6Ρσ,, ἰἰσθῖ 411] 

πα ΤΠ πη {υ00) 

ΟΠ. “Ψη -- Μ,, ὅτ. οὐχ! -- ἀηἴς δίβωκλ οπ. χα! -- Ῥ5, ΟΧΧΧΙΧ, " ἐρπρωκσλε, σείοτὶ 
Ξ- Ογ. ἀπὸ ανδρος --- ἢ ἔρπκδκιδ,, 7 μι, 1814., ἔφδικδᾶκιδ (βϊς), ρῖοὸ αδιχιας -- οκῃ 
πεερητ, Μ, ὅγε: πουρητ, Νυ]ς. ΠΘΡΓ. εἴ ὅυζ. -- ΟἿ, ταπτυπιὶ εν χαρδιχ --- ̓  πθὲ π- 
πεῖροςι, Μ, πεῴρηΐ ἀεῴδουρου - ϑυγ. οἵ Οἵ. ὡςξι οφεὼς -- προς - Μ,, Νυ]ε. εἴ 

ατ. ἀσπιδων, ΘΥΓ. ἴῃ 5δίηρ. -- τετρᾶ, Μ. ετῦχη φ0δ., 50Γ. - ΟΓ. ὑπὸ -- ΟΥ, εἴ 801. 

ἴη ἤη. διαψαλμα --- " ςοά. ἱπίο οἴη. φυλαξον με χυριε ἐκ χειρος ἁἀμαρτωλου 

- δηΐς “᾿δ'τονοι Μ, ΠαΡ. οΥτορ, -- εὐπρώσλε -- Ἅα]ρ, οἱ στ, ἀπὸ ἀνθρώπων, Μ. -- ὅγγ. 
οἵ Α, εβολ οἃ ογρώαι --- " αηΐο δΔΎοΑΛ τ -- διετειναν, [Ὁ 72} ΘΥΓ, ΟΠ. Χαν -- ΔΎΚΩω, 

φοίοτί -- εθεντο μοι -- πιοπξροπ -- 5ΥΓ, οἵ ΠεΡτ,, υϊρ. εἴ Μ. -- τ. ἴῃ 5ἴηρ. -- εὐρηῖ 

ἔρον ἐτδρίη, Μ, ὅδε. πόώμτ πτε οάμπαλώιτ, ΚΥΓ. -- ΟΥ, ἐχόμενα τρίβου -- δτδ- 

ΨΖ,ΖΣ., Μ. - Α, ΟΠ, --- ὅ ἄκρρδιβεο ἔροι, Ἴδῖοσὶ - Οἵσ, ἐπεσχιάᾶσας ἐπι τὴν χεφαλην 

μου -- Ἀπολύλλοο (510). 

Ρο, ΟΧΧΧΨΥΙΙ, 9-21. ΟΧΧΧΙΧ, 2-6, 8. 



Ὰ Ρ. ΡΕΝ: 
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" ἈΠΟΛΎΛΛΟΟ. πὸὸ ἈΠΡῚῪ ΕβΟᾺ π τδεπεϊθυλλῖδ ΠΟΎΡεορνο- 
Βε᾽ ΔΎΛΛΕΕΥΕ ἐροΐ Ἀπρκᾶλῖτ ποώκ᾽ ΛΗ πότε ποεχίοε ΠΦΗΤ. 

ἜΣΙΝ Ρκκ. ἱπεψδίλλλος ΝἌΔΎΕΙΔἍΊ. 

αἄρε πάλη Ἃ ΟΟΟΥΤῊ ἈΠΕΚΑΛΤΟ Εβ80Δ].. . . - - . [ 

ὄχι. Ρααβ. ἱπεψᾶλαλοο ΠΝ ἌΔΎΕΙΆ πτερε πεοηρε χολχ ποώεῇ. 

8 ἂδρειοω τι ἐπεκπνὰ ππηλῪ πώρπὶ.. 

δ Ἀπρτ ρῖῸ μὴ παραδῳς με, ϑγγ. οπϊ. με -- τ τδεπεϊθυῖδ τ ἀπὸ τῆς ἐπιθυ- 
μιας μου΄-- πρητ, σοΙΟΓΙ ΟΠ]. -- Ρ5. ΟΧΙ;,, ν. 2. εχ ΖΚ, Ρ. 173; ᾿πεκάστο, ἴἴὰ ετηδη- 

ἀανιηγ5 ΤῊΚῚ Ἰοοῖ ΟΠ Θπ ἀλπεκακθ -- Ῥ5. ΟΧΙΜΠ, ν. δ᾽ οχ βδοάθηι Αὐὑςΐοτο, Ὁ. τόδ : 

Ἀδιρειοώται -- Μορἢ., ΝῸ]Ρ. εἴ ὅγυγ. - Ογ. ἀκουστὸν ποίησον μοι -- ΒΕ ΠϊῸΓ ἰηΐγα, 

Ρβαϊπ ΟΧΙΝΠΙ-ΟΧΤ ΙΧ εχ Ορετε οἱ. « Κοομοῖϊ » εἴς.» ΝΟ]. Π. ρᾶρ. 96-07. 

ΟΧΙΕΤΙ,  σαλου πότ ΕβΟἌΘΙ ἈΛΠΗΎΕ᾽ ΟΑΛΟῪ ΕροΓ] ΟΝ πετ ΟΕ, ὁ ΟΑΛΟῪ ΕρΟΩ] 

ΕΟ ΔΎ ΤΕΛΟΟ ΤΗΡΟῪ ΟΑΛΟῪ Ερογ] πεοιδῦλλ ΤΗΡΟῪ ὁ ΘΑΛΟῪ ἐροῦ] ΠΡῊ ἢ ποῦ 

ἸΟΙΟΥ ΤΗΡΟῪ ἈΚΗ ΠΟΎΟΘΕΙΜ ΟΑΛΟῪ ρου ὁ ἈΧΠΗΎΕ ΠΑΣΠΗΎΕ ΟΑΛΟῪ ἔρος] ἀᾶρε πηαλοον 
9 ΕἸ ὙΠῈ ΠΕΛΛΠΗΎΕ" ΟΑΛΟῪ επρᾶπ Ἀπχοεῖο ΧΕ ΠΤ ΏΊΤΟΓ] πευτδοχοος ἄγ Δ ΎςυΟπε 

πτοο πεητδορῶὼν δὼ δυοῶπτ ἡ δΔΟ τΤΑΦΟΟΥ ερᾶ του ὡδ ἔπερ δύ ὧδ επερ 

πεπερ᾽ δοκᾶδῪν πουπροοτᾶτναλδ ππεΎειπε ἢ 
ὃ 

ΟΑΛΟῪ ἐπχοειο ΕβοΆραι πκὰρ πιλρᾶ- 

ΚΣ ΑἸ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥ" πκω Ὁ τεχᾶλᾶςζα πεζῶν πεκρυο Δ ΛΟοο πεππδ 
9 τθ δ᾽ ΤΗῪ ΕΤΕΙρΡΕ Ἀλπεο δ χε" Τ ΤΟΎΕΙΗ ἈΠ ΠΟΙΒῪ ΤΗΡΟῪ πῦηπ ετύκδρποο τπτ 

“ πρ- 

ρΡώου ᾿ἀπκδὸ ἀπὸ Ἄδοο πιᾶα πᾶροζῶπ Αἴὐ πρε ρᾶπ ΤΗΡΟῪ ἀλπκᾶρ᾽ πρερ- 

ἱρε ἈΠ ἀπᾶρθεποο ΠΡᾺΆΔΟ ἈΚ ΠΌΗΡΕ ΗΛΙ ἈΑΔΡΟΎΘΑΛΟΥ ΤΗΡΟῪ ἀπρὰπ τἰπό ο᾽ 
4 ἘΠῚ 

ΠΚΕΆρΡΟΟ ἢ πεθΎριον Ἀπ ΠΉΒΠΟΟΥΕ ΤΉρΡΟΥ ΠΧΑΤΟΕ Ἀπ ΠΟΔΆΔΔΑ ΤΕ ΠΎΠΕ' 
1: 

ΧΕ πεῦιρᾶνπθ χιίοε ἀδΎδδο" πεφογώπῷ ΕβοΆρι χα πκὰρ ἈΠῸ Ὑπὲ πδ ΟΕ 

Ἀπτᾶπ ἈΠΕΟΆΔΟΟ πᾶὶ πὲ πεολλον ππεο πετουᾶᾶβ ΤΗΡΟῪ ΠΌΘΗΡΕ ἈΚΠΙῊΣ πΆδλος 

ΕὙΦΗΝ Εροεα]. 

ΟΧΙΙ͂Χ, ᾿ χὼ επχοειο πουχ πβρρε πεοοαλου ο τεκκανοιὰ πηπετουδαβθ᾽ 

ὄλΔρε ΠΙῊΣ εὐῴρᾶπε ἔχῖλ πη Ύδο Ὑδαλιοο Ἀδρπηρε ποιῶν ΤΈΛΗ Ἃ εἰχτὶ πεΎρρο᾽ 

ὁ ἌΑΔΡΟΥΘΑΛΟΥ ἐπρᾶπ ἈἈπχοειο φρο Οὐ ροο᾽ ἈἈΔΡΟΥΨΔ ΧΕΙ ἐροῦ Φ ΟΥ̓ΤΥΆπλπον 

ἈΠπΠ|ἃΡ ΟὙΨΔᾺ ΤΗρΙοσ 
ὃ 

χε ὃε πχοεῖο ἀπε λδοο ἄγ ὥπδκιοε πηριέρδλ ὃὴ᾽ οὐ- 

ΟὙἈΔΙ ΜΕΤΟΥΔΔΒ ΤΗΡΟῪ πΔιΘΟΥΘΟΥ ἈΚΟΟῪ Θ᾽ ΟὙΕΟΟῪ ΔΎ οεπτὰ ΤΕΧΝᾺ Θιχπ 

πευδλδσ  πχιοὲ πῖὲ πε τευζυουβε ἐρὲ ποτε πφὺ οὐδῪ ὃφὴ πευδι χ᾽ 

ΕεΙρε πουκβὰ δὴ πρεθποο οὶ πχπιὸ οὶ ΠἌΆΔΟΟ ἢ ξαλουρ προπρρῶον οὴ οῆ- 
9 πειί ΗΟ ΜΕΤ ΔΕΟΟῪ ΠΤ Ὑ͵ΟΟῪ ΟἹ ῬΊειπε ΠΘΟΛΑΙ Τ᾿ ΕΕΙρΡΕῈ ΠΡΗΎΟΥ ΠποΟΥὰπ δον 

πᾶι πὲ ΠΕΟΟῪ ΠΕ πε ΤΟΥ θ ΤΗΡΟΥῪ. 

Βα, ΣΧ ΧΙΧ; οὐ ΌΧΙ ἃ. ΧΟ; 8. 



νι ωωνς [Μἄρε οἂρξ Νιλκ ΟὙΛΟΎ ἔπεορᾶν ετοσᾶδθὶ . . ΗϑΞ 

"- ὝὮΦΨ 
τς ΡΆ. ΟΧΗΙΨ, ν. 21" ἰἴθπλ οχ 7 κί, Ρ. 177. - Ρβαϊηγαθ (1, ἰπέγα οχ θοάθηι Ορογο ἐ,: 

᾿ κ« ΚΚοριιοὶϊ » εἴς. ἴος. οἷϊ. ν 
᾿ς να 

ΟΙ,, ὁ οαλου ἐπποῦτε οὴ πεοηπετούδαβ' ΟἸΟΥ Εροο φρεῖ πεοτερεώαλιδ. π- ἘΜ 
πτεειδύμ᾽ “ οὐλοΥ ἔρος, φὰς πτᾶχρο πτεκίδύλλ᾽ οὐλΟῪ Εροο] κατᾶ πδῦδι τ τος- ᾿ τὸ 

πτποδ. ὅ ΟἸΛΟῪ ΕροΓ] ΘΡΓ ΟὙΦΡΟΟῪ ποᾶπιξ (510)" οὐλοῪ ἔρος δὲ ΟὙΨΔ ΤΗριοῖ ἃ 

“ἢ ΟὙΚιθδρδ ὁ ΟἸΛΟῪ ἔρος! ΟΝ ΟὙΤΎΛΠΔΠΟΝ Ακὴ ΟὙΟ  ὥΡΟΟ᾽ ΟΑΛΟῪ ἔρος οΗ φεῖ- ᾿ 
Ο όρτη αὐ ὁπορτδιίο. “ἢ ΟΑΛΟῪ ΕρΟγ] ΘῈΣ ΦΙΧΙ κι ΠΕΘΕ ΤΟΎΘΑΛΗ᾽ ΟΑΚΟῪ ΕρΟΩ] ΙΝ 

δὲν δικυαλβδλον ΤΙ ΔΟΥΆΔΙ. ἈΑΔΡΕ ΠΙΓΕ ΜΙΑκ ΟΑΚΟῪ Επρδη ἀλποειο πεσποΎτε, ὐΤὰ 

ΣΝ Νε 

Ἂ ἢ 

τιον 

ν ΡῈ 

ἂ, 

Φ. ἰὼν 

--- ----.-- Γ ---Ὸπξ ςΞ- ὐζΞν .---Χθ----ςς- 

Ῥε ΌΧΕΥΣΖΙ. 



δὴ" χτν, 

Ῥ- {ε: 

Ω 

καπᾶρροιλλιὰ ποολολλὼν πῆρε ΝΠ ἌΔΎΕΙΆ. 

νὰ ἢ καπάᾶρροιλλιᾶ ποολοάὼν πηρε ΠΆΔΎΕΙ Δ᾽ πεν Τ ΔΟΡΡΡΟ 
9. δ΄'Α πΙηλ᾽ εεΐλλε᾽ ετοοφιὰ πὶ ττεοβω) εἐποὶ ππᾶχε ΉΤΑΝ Τ- 
ὃ ΡΆΆΝΦΗΤ᾽ ΕΧῚ ἌΠΕΚΤΟ πρενᾶχε ἈΝ πϑωλ᾽ πρενδινισαλᾶ 
4 Ἐνποΐὶ ΠΟΥΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ ψ..Λὲ, ΔΎΩ ἘΟΟὙΤΝ ΟὙρᾶπ χε εἴετ 
ΠΟΥΔΑΝ ΤΡΆΆΝΦΗΤ᾽ ΝΗΒΑΆΡΗ Τ᾽ ΔΎΩ ΟὙΔΙΟΘΉΟΙΟ ΜἈΜῚ ΟὙΛΛΕΕΎΕ 

5 ΝΟΥ(ΘΗρεζΘηλΑ.. ποοφοο τὰρ ετνδοωταικ εὐδὶ ΟΝ ΔΡΦΟΎΕ 
ὃ σΟΦΟΟσ᾽ ΠΡΑΝΦΗΤ λε πᾶχπο πᾶς πούρορλιε: οαἰνᾶποὶ που- 
πᾶρᾶά Βολη μν οὐᾶχε εὐἰϑηπ᾿ πᾶχε πποοφοῦ ἈΝ ΝεγΎδι- 
πσλᾶ. ὙΑΡΧΗ Ν ΤοοΟφΦιὰ ΤΕ ΘΟΤῈ ἈΠΗΝΟΎ ΤΕ ΝΑ ΝΟῪ ΤΆΛΝ Το- 
ΡΆΝΡΗ Τ᾽ Ἅε ΝΠΟΎΟΝ πα ετηδᾶδο ΤὙΑΡΧΗ ΝΎΔΙΟΘΗΟΙΟ ΤῈ 
ΤἈΝ Τ ΑΑΔΙΝΟΥΎ ΤΕ, πᾶάσεβηο Ἅε πᾶουςα πτοοφιὰ ἈΝ πτεοβω. 

-᾿ 

8 οὐται πᾶζθηρε ετεοβθὼ ἈἈπεκειωτ᾽ ΔΎ πρκὼ ποὼκ π- 
" πᾶ πολ Ν ΤεΚ ΔΥ ΚΝΑ͂ΧΙ τὰρ ΝΟΎΚΔΟΑΛΙ ΠΡΆΛΟΥ ΕΝ 

ιο Τεκᾶπε᾽ ἀΎ ΟὙΚλΑ Δ᾽ ΠΝΟΎΒ᾽ ἐπεκλλᾶκρ. πᾶζθηρε ἈΠΡΤΡΕ 
αι φέῆρώλλε πρΡερνοβε πλᾶνἃ ὑλλοκ᾽ ΟΥ̓ΔῈ προ εΥ- 

Ῥγονθγθῖα. τα] πγαϊααῖιβ οϑῖ ἃ νϑῖβ. υἷ; ἢ. τὸ. (Ρ. ἅ1Ε) τεπᾶρρηλιιὰ ποο- 

Ἄοαλωπς --- ἴ, ὁ ἢ. τὸν ἀαπδρροϊκαῖξ, Μ, πιπδροιλειδ --  πῶηρε πᾺ δ Υει λ᾽ -- ὅυτ. οἵ Οτ., 

Μ. πώηρι ἀπούρο ΑἉδυιὰ --- " εποὶ -- νοησαι τε, ἰά, ν. 564. --- ὃ εαὶ -- δεξασθαι 
τε, Μ. εὔὼπ ερώτεν -- ἄπεκτο ρῖὸ στροφᾶς, Μ. πρδιρώπρ, -- π. τὸ, (Ρ. ὅ:ε} 

προπώᾶχε - αὐ πβωλ᾿ πρεπδιπίτνακα (η. το, ππεπδίεπίταλα,, ασαοα Βϑοϊαὶ τπαὶς νἱάϊζ, 

ΒΟΥ ἢ5 ππεμδιπιταλδ), ἀσϑιηΐ ἴῃ σοίου5 ἴοϑΓ 0115 -- Π. τὸ, ροϑῖ ποΥ κα ἸΟΟΎΗ Οὔ]. 

ἀκλλε -- εὐοουτῆ -- χατευθυνειν, ἢ. τα, ΒΟΙρβοσαῖ ἘοοΟΎ ΤΙ, αἰϊογαπη ὁ παης εϑῖ ἀεῖο- 
τὰπι, Μ. εαοουτωπ --- ὁ χε εἴεξ, Μ. εἵ ὅυζ. -- ὅσ. τινὰ δῷ, Νυὶρ. μὲ ἀοίμγ Ξ ὩΠδ 

- πουαπ τρααπρητ'᾽, ρο Μ. πουαλετοᾶβε οἵ τ. πανουργιᾶν -- ἄγω -- Μ., ὅγτ. --ατ. ὃς 

- " τδρ -- ὅυ7γ. εἴ ὅγ., Μ. δε -- αἷἰϊ. οοῷοο, ἴἴα τοοῖθ ἀτογαὰο ςοά., Βδς. βαϊαάϊς σοφὼς 

- ἢ. τὰ. ἄπδπο, σαοά οπλϑις Ββς. --- ὃ απδποὶ τ νοησει τε, Μ, Ἅε, ὅυζ1. χαὶι -- εα]- 
δηπ, Μ. εἴ ὅγχ. Ξ- ὅγ. σχοτεῖινον -- ἀηῖδ πώᾶχε Μ. περ, ὅυσ. χαι, Οσ. δὰδ. τε 
- ἢ. τὰ, πεγεπῖταλδ (χαοα ἰἴοπι Ββς. μαυὰ ποῖαν!) - Ν αἱρ. οἵ ΠΘΌτγ., Μ. οἵ ὅυυ. -- συ. 
οπ]. αὐτῶν --- ἴ ἄχππουῦτε -- αῖ. εἴ ϑυτο-οχ., Ἧα]ρ. μθῦγ. οἵ Μ, - ὅσ. χυριου -- ροϑβῖ 
Αἰϊ. τᾶρχη οὔ. Ἅλε -- υἰτ. Ἅε -- ὅυζ. εἴ τσ. Μ. οηϊ. --- ἢ δὰ ἢ. γνεῖβ5. Ββς, ποῖαϊ : 

«(ὐοά. Βονρ. 995) παδοὶ δγω ἀχπρκτῳ ἅκακοκ », αὰς ἰθοῖῖο οηγηΐμο ἱπρτοδαῖαγ ἃ ἶρ5ο 

ςοάϊςς, 4ὶ ονϊἀθητιβδί πη ἰθρὶῖ ΔΎ ἀσπρκὼ ποῶκ; [ἰοσὰ τὶ ἴῃ αἰτοτα νος ἃ Βϑβοϊαὶ ἀ6- - 

τοςῖα, δϑῖ βιπυρίοχ ἰμηργοβϑϑῖο οἰ βάδην ᾿ἰτοτὰθ ἴθ ραρὶπα ρῥγαθοθαάθητὶ οχιβῖθητβ -- Β8ς, 

πηδηάοβο ἢ ΤεκαλΔ Ὺ --- " κεδικι -- ὅυγσ, οἵ ὅτσ., Μ, βὐέτηιο -- εαὶὶ τεκᾶπε -  αἰρ. ὨΦΌΓ. 
οἵ ϑὅυγ., τ. σῇ κορυφῃ; Μ. ριχὼκ --- ἰδ ἢ, τὸς (Ρ. ρπτ, 56 ΡΠΧ) φῆρωκε πρεῦρποβε, 

ψυὶρ. ρϑεσαίογο5, Μ. οἵ ὅγγ. -- ὅγ. ανδρες ἀσεβεῖς -- πλᾶπὰ - πλανησωσιν, 

Ῥτγον. 4, -τ-ἰ1. 

τ υὑυυσσνυνευ νυν ὙΠῸ: 

ἰω.«ὦ πον δέσαδε, ας, 0 Βα. ὦν λα σωθ 



Ἀπ ΝΣ ας ΟΣ 

1509 

.οἀ ποεποπκ εὙὐχὼ ὅϑλλοο χε ΛΟῪ πλάι ΠΥ ΚΟΙΝΩΝΙ ε- 

πεΐρωτβ' πτπρωπ᾽ Ἅε εἐπκᾶρ᾽. πούρώλλε πλικᾶιοο οὴ ουὐ- 

ι:.-. χιπόοηο ΠΎΠΟΛΑΚΟΙ ἍΕ εὐοπ πθὲ ΔΆΝ Τ ε΄ ΔΎΩ ΤΠ ΠΟ} 

18. ἈΚ ΠΕΟΡΠΆΛΕΕΥΕ Εβολριχαι πκᾶρ᾽ ΠΎΝΧΠΟ πᾶν ππεοαπκὰ 

"“ εἰν διϑ ον" Ππτπλλερ πε νΗΐΪ πολ ΠΥΝΟΎΧΕ ἈΜΠΕΚΚΆΗΡΟΟ 

5» πακαὰν ππτΕ ΟὙΤΔλε ΠΟΥ ὡὐὐὧπε πᾶν. πᾶζθηρε μπρ- 

βΒωκ δὶ ΤΈΘΙΗ πλλλΑΔῪ ΡΕΚῪ ΤΕΚΟΎΕΡΗ ΤΕ Ἅε εβολον πεύϑιο- 
16 ΟὟΕ. ἘΕρὲ ΝΕΥΟΎΕΡΗΤΕ τὰρ ΠΗῪ εὙὐκᾶκιᾶ ΔΎΩ εὙσέπη εἐππῆ- 
"τ ΟΝΟΟ εβοὰλ. πὄπνεΎπρῳ δὲ τὰρ ἂν Εβθ0Ὰ ἐπρδᾶ λὰ τε εἐπρᾶ᾽ 

18 ἩΤΟΟΥ τὰἂρ ΕὙΆΛΕΤΕΧΕ ΕφεΝοΟΝΟΟ ΕὙΟΕΎΡ, ΠΕΘΟΟῪ ΝΔΎ 
1» ΕΦΟΥΝ. ΝΑΙ ΝῈ ΝΕΡΙΟΟΎῪΕ ΠΟΎΟΝ ΝΙλλ Ετχῶκ Εβθ0Ὰ ΠΗ ΝΟΒε' 
πώορρ λε ππῆρωϑλε Ὡπᾶρδνολλοο ΦΟΟῪ ΕὙΝδΤΑΚΟ τὰρ ἣ- 

8. ΤΕΎΥΨΥΧΗ ΟΝ τευ τώδοῖτ. ΟσεξολλοΟΎῪ ΕἸτοοφιὰ οδ ΝΟΙρΡ' 

ΤῈ Βες. εὐωωοδποποώπκ -- ἢ. τα. ΣΛΟΥ πάκαδο πτπκοϊπώπεῖ (Ρ. ΡΝ) ἐπεΐρωτβ, 

Β5ς. ἴῃ ςοά. χχν ποη τεοῖΐς ἰερὶῖ πτκοϊμπωπεῖ, ὅσ. -- στ. ελθε μεθ᾽ μων χοινωνησον 

αἰματος, Μ, δλκον δριφηρ πελλδο εὐόπος!, ὟὌῸ]ρ. -- Πορτ. νοπὶ ποδίβοιηι; ἱηϑια16- 

ὍΔ δαπρμῖπὶ --- τι. τα. ΟΠ]. Ἅε, Μ. Πα. οΥτορ --- ἢ Ἅε -- Μ. εἴ ὅγ., 5υζγ. 510 οϑεϊο, 
Π. Τα, ΟΠῚ. -- ἢ, 1. ἴἴὲε δλλττε ξσοπρ -- ΚυΓ. εἴ 6τ., Μ. -- ςοά. χχν --- “ἢ πδὴ σοῖοτι 
ΟΠ. - ππεοπκα. ετηδώον, Μ. εἴ 501. Ξ- σταθς. τὴν χτήσιν αὐτου τὴν πολυτελῆ 

- ρΡοβῖ πτακερ᾽ ϑαῃϊά. οὔ. ὃς, ϑυγ. Παρ. 50 οδϑεῖο ---- “" ἢ. τὰ, ἅν που οἵ τε ουὐ- 

τώμε, Β5ς., 4] ςοῃίγα σοάϊςιΠὶ διιςτοτΙ [ἴθ 1 βογρβοσαῖ ἀαπεκκληροπολλοο, πος ΠΔΡ. 

ἴῃ ποία : « (Ὁά. ΒοΥΡ. 009, μαδοί τεπου ππεκκληροο πλλδο τε ΟὙΤῶλλΕ τὐῶπε 

δας, 7.4 ΘΟΥΤΙΡΟ ππμῖι οἱ αἰΐογμηι (5ϊς) ἀν που χε ἈἈπεκΚἌΗρΡΟΟ πλλαλδ Π ΤΕ ΟὙΤΟΛΛΕ 

γε] τώώλε οὧπε πδι »: 51 Πῖβοβ ψεῦρὶ5 ροβί οὐτώζαλε ςΓ4π6 ςοά. Δ4445 πογῶ τ, 

αυᾶ6 ἀπο ρΡοβίγομηα ψϑῦρα 1π ΘΎΤΟ-ΠΟχ. ἰθρσιπίαγ 50} ἀϑίογβοο, Παρ θΌ15 σοπυϊηδηι ἰΘςτο- 

ΠΟΙ (Οά, χχν; 4186 ῬΓορίογθα π}]1ὰ ᾿πάϊροϊ σογγεοοηα -- ροβῖ πάκαδ ΘΔ Π14. -- Ν]ρ. 

εἴ Πεῦσ. οὔ, χοινον δε βαλάντιον χτησωμεθα πᾶντες --- 5 πδίθηρε - ]ρ. ὅγτγ. εἴ 

ΠοῦΓ., Μ. -- τ. οπΊ. -- οι τεέριη, ἴΐὰ υἴοσγαιὰς ςοά., Ββς. ἰορὶ οὰ πτεέριη, οἵ {γαβίγα 
αἀἰςῖς ἴπ ποία : (04. Βογρ. 909, γϑοίθ παϑοί « οι τεϑιη » -- ἢ. τὸ. οὔ]. Ἅε, οἵ ἢος θῇ 

γιά Βδ8ς. --- “δ ἢϊς ψϑῦϑβιι5 ἀεβοϑί ἴῃ ΟἿ. εἴ Μ., μαρείυσ ἴῃ Ἄα]ρ. ὅυγ. μθῦσ. Α. αἰϊΐβαας : 
ον. γᾶρ ποδες αύὑτοων εἰς χαχιαν τρεχουσιν και τάχυινοι του εχχξαι αυμα Ὦ. Ι΄. ΕἸΚᾶ- 

κιξ.., εὐσήπη (πο εὐδήπε, υἱἵ Ἰερὶς Β5ς.) ἔἐπεῖτοτος ἘβοἋ οὴ οὐχίπσόμο; Πᾶος ἄπο 
Ροδβίγοτηα γεῖθα, ῬΧΓΟΡτία Πυϊ5 σΟΩἸο15, ΠΟ ἀρποβοιητογ ἃ σοίογ5. [ΘΘΈΡῈ5 --- 17 π- 

ΠΕΎπρ πε τᾶρ δὴ -- ϑυγ, εἴ γ., Μ. δυφώρω τᾶρ πιπουωπηοΥ -- επρᾶ ΠΟ τὸ- 

ἀσηάαϊ, αἱ ορ᾿παῖυγ Β8ς., 564 εϑἴ ρῖοὸ Μ, ὄεη οὐαλετοκι, 50Γ, βὰν; -- Ἃ6τ. ἀδικως, 

εἴ τεςῖ5 ρσὸ α]!ρ, “γμδίγα -- ὨΘΌΓ. Ὁ 3] --- ὗ εὐὔάλέτεςζε -- μετέχοντες -- ερεποπος, 

ψυϊρ. Ξ- περτ. ὩῺῸ τὸ γ) ΘΥΓ. 9.5 ρῖοὸ Μ. εοδιιϑοώτεβ οἱ αγ. φονου -- αὰδ6 ἴῃ Μ. 

οἵ ὅτ. Ἰοριιπίαγ ἴπ ἤπε Πυΐι5 νοῦβ.») 5 σεῦ : ἡ ὃε χαταστροφη ανδρων παραάνομων 
καχη; Εἴ ἴῃ ϑυγο-ῆοχ, 500 σ9, ϑδῃϊ14, μαβεῖΐ ἴῃ τηθάϊο νϑῦβ. 564. --- ̓ ὅ" ππποβε ΡΙῸ τὰ 
ανομα -- περαπτώδο τ, Μ. ὅγχ. εἴ ὅσ. ἀρβαᾳις αὐτῶν --- “ἢ ροϑῖ σεολου Μριηρῃ. 

εἴ ςοά, (, Βα». ὃς. 4 

Ῥτον. ἷ, 12-20. 

ΕΜΑΟΜΈΜΤΑ Οὐρτοϑληιοιοα, ΝΟ], 1. 9 

' 

Ν᾿." 

με: 

4 . ἃ "2 



π᾿ ΠΗ: 

18. 

ὅς : 3 "ΔΎΩ ΟὙΝ ΤΟ πᾶρρηοιᾶ οὴ᾽ πεπλᾶ τιᾶδ᾽ οετδιθεοει Ἅε 31- 
ἈΛΟΟ ΦΙΧΝ ΝκΟΟρ; ΝΝΟΟΒ Τ᾽ ὡδοχοοο ἍΕ εὐ ΤῊΚ ΠΡΗ Τ᾽ ΘΙΧΝ 

9. ἈΜΠΎΔΗ ΠΆΠΟΔΙΟ. χε ΠΟΎΟΕΙΟ πιλλ᾿ ἐρὲ ΝΒ ΔΆΦΗ Τ᾽ σΟ Δ 
ΝῊ ΔΙΚΔΙΟΟΥΝΗ ποενάχιιπε ἀν᾽ ΝΑΘΗῪ ἍΕ ΕὙῸ ΠΡΕΟΕΠΙΘΎΔΑΙ 

9. ἐποίυ" ΝΠ ΤΕΡΟΥΎΡἄσΕεβηΗς ΔΎΛΛΕΟΤΕ Τδιοθηοιο ἄγω ΔΎςΘΩΠπε 
ΕὙΟΉΠ᾽ ἐρεν ΧΠΙΟ. ΕἰσοΗΗ τε νδχω ΝΗΤΝ ἐπᾶχε ΝΎ ΔΠΝΟΗ᾿ 

4. νὰ τά θωτπ Ἅε ἐπᾶᾶχε. ἘπειΔη δίλλΟΥ ΤΕ ἐρωτὴ κ'- 
πετ ποτ κ ἐροῖ᾿ ἀΎω δϊΐπρῳ νᾶᾶχε ΕβΟἋ ἈΠΕῪ ΠΟ ΤΗΤ Ν᾿ 

95 δλλᾶ ΔΤΕΥΤΝΤΟΤΟ Εβθ0Ὰ πνδιῦθοχνε ΔΎ ἃ τε πρᾶτ- 

8 οὐ ποὰ πᾶχπιο Ετβε πᾶὶ ρώ, ηδοωβε ποᾶ πετῆ- 
Ὁ τ ἄκο᾽ νηδρᾶωθε λε τ Ν ἐρδν πτᾶκο εἰ ἐχωτῆ ΔΎΩ 

ερῶᾶν πεῦτορτρ τἄρε ΤΗΥΤΝ Οὴ ΟὙΩΘΟΝΕ ΝῊῚΤΕ πθορίυρ 

Εἰ ἐεχυτν πθεὲ πουρὰ ΤΗΥῪ ἢ ἐρᾶν πτᾶκο εἰ εχυτν ΔΎΩ 
98. ἐρᾶν ΟὙΘΆΙΨΕΙΟ ΕἸ ΝΗΤΝ ἈΜΝ ΟὟΚΤΟ εἐρωτπ. νᾶζυωπε 

τὰρ ΝΠ͵ΤΕΥΝΆΛΟΥΤΕ εορᾶὶ ΟὙΒΗΪ ἄνοκ Ἅε ΤΑ ΤΟ ΤΆΣ ε- 

9. ΡΟ Ν᾿ ΝΕΘΟΟῪ πᾶνε ποωΐϊ ΝΟΕΤΟ τ. ΔΎΜΕΟΤΕ τΤτοο- 
80 Φιᾶὰ γᾶρ᾽ ΔΎΩ ἙΠΟΎΘΩΟΥΠ ἩΔΎ ΠΤΆΝΤ ΔΙΝΟΥΤΕ ΔΎ 
81. ΞΠΟΎΕ ΓΟ ΤΗΎ ἐπ διθοχνε ΔΎ λκωοᾶδ λεὲε ποὰ πᾶ χπιο. εἜτβε 

πᾶὶ δε σεπὰουωμ ππκᾶρποο. Ν᾿ ΤΕΎΘΙΗ ΔΎΩ οεῆδοσει Ν᾿ ΤΕΥ- 
ὃ ΠΤ ΔΌΤΕ ΕΒΟᾺΔ τὰρ χε ΔΎΧΙ ΦΕΝΚΟΥΪ πόονο σενᾶφοτ- 

δ χγώ - Μ,, ὅγΓ. -- Ογ. δὲ - οὐπττοε πᾶρφρηοῖὰ (Ββο. μαι γοςῖς ππτοπάᾶρϑηοιδ) ΘΝ 

πεπἌδτιδ, ΡΙῸ εν πλάτειαις παρρησιᾶαν αγει; Μ. - ὅγ7γ. ὅγε πιπΆδτιδ. οὐὐῶπ 

ἤει οὙπᾶρρηοιδ ---- “ἢ οετδιϑεοει ἅκλοο, 46 Β5ς., Ρογρούαηι ςοπϊππσοθηβ. ΤΌ τα 
Ρταροθάά., ἱπυηοεῖῖο Πὶς ἀϊοῖς οὐ, ρτὸ χηρυσσεται -- ροϑῖ πποοθτ ςοά. οὔ. ἐπὶ 

ὃε πυλαις δυναστων παρεδρευει -- πακπολιο -- Μ., ὅγΓ. - Ογ. ἴῃ 5ἴηρ. ---- ἢ που- 
οι πιϑα᾽ -- Μ. εἵ ὅγχ., ὅγαθς. οσὸν ἂν χρόνον --- ᾿" Ββς. παυὰ τοςῖς πρεσεπιϑικει 

- ὅδ᾽ ἔπδχω, Μ. -- Οὐ. προησομαι, ὅ5γγ. [υ] ᾿ρκάϑο -- "δ ἐρωτῆ εἴ εροῖ ἀδϑαηῖ ἴῃ 
ςοἴοτίβ -- πδῶδκε (Ββς. πδδλε), 50Γ. - τ. λογους; Μ. πηδκικ, σοηβοητὶς Ὑαὶα. 

σα πὶ ΠΕΡΙ...) 564 ἴῃ 5ίηρ. 11) -- "ὃ δύω, Μ. εἵ ὅγυγ. -- τσ. δὲ --- δ ρω, Μ, ἁπὸκ φῶ, 
ὅγε. υἱ οἷ, ὅταθς. χάγω -- ἀλωῆς ἀθοβῖ ἃ (οἴοιβ --- " ἀηῖς ἴτε Μ. οὐορ,, μοϑβῖ 
πωόρρ ὅυγ. -- ὅτ. μα. ὃς -- γῆ εχωτῆ ἀδοβῖ ἃ σοίοτὶβ -- ἢ ἐρῶδη ἀϑαὰς ἴῃ ἔπ. 
α΄. ογάϊπθ 'ἴῆνϑῦβθο : και οτὰν ἐρχητᾶι ὑμῖν θλιψις και πολιορχια; ἢ τᾶν ἐρχηται 

ὑμῖν ολεῦθρος ; Μ. οΥτορ δηδηπι εχὲρ ΘΉΜΟΥ πχὲ ΟΥ̓ ΕθοᾺ οΥορ, εὐὐὼπ δΔο- 

δαὶ εχώτεν χὲ ΟὙδοχρεκ πε οὐτᾶκο, ϑύγοσῆοχ. ἴαπῖστι κα. 5Ἂςς Ππν οὐ οἱ 

μκαβϑο μρ οὶ - οὐϑίλιίψειο, ἴτὰ σοά., Β8ς. ῥγορυῖο τηᾶγῖς οπχοηἀανὶς ἴῃ οὐ ἈΨιο 

- 8. ποετάκσπτ -- Μ, Νυ]ρ. οἴ ΠΘΌΓ., ὅσ, -- Ογ. ἀθβαὰθ Ῥσόποτα. --- δ᾽ νὼ - Μ., 
ϑγγ, -- Οσ, δὲ -- πταπταδίπουτε - Μ. Ναϊρ. ΠοΌγ. ὅγυ. εἴ Ο. τὸν ὃς φοβον χυριον, 
Οτγ. τὸν δὲ λογον τον χυριου --- δ᾽ πδκπιο -- ὅγγ. εἴ Οἵ,, Μ, πδοῖκι --- ὃ" ἙεβοᾺ τὰρ 
χε, Μ. εφαλὰ τὰρ χε, ῥῸ ανθ᾽ων γαρ, ὅγγ. ἴῃ τοχῖα. ἡ δοο,, ἴῃ πιᾶγρς νυ κας διῶ 

Ῥγον. ἱ, 21-32. 



Θι ΚΡ δὶ 

Ὁ ΑΝ, ᾿ “7. ἘΉ ΚΉ ΝῊ ΤΥ ΦῊΝ 
᾽ . ΒΡ Ἵ ὑ ἥν “᾿ᾧ 
Στ λα δ] 

15ὺ 

8. ΒΟΎ ΔΎΩ πεχΐδὸ πᾶττδκε πᾶοεβησ. πετοώταλ Ἅε εροΐ 

ΠΝ ΔΑΧΤΟΝ ψκλλ00, ΟΝ ΟὙΕΙΡΗΝῊ εὐ τ  ΧΡΗΎ ΔΎ απ ᾶσώ ἀχπ 

δΟΤΕῈ ΕβοΟἋ ἈΜΠΕΘΟΟῪ πιλι. 
π1 πᾶζφηρε εκῶᾶνπχι ππᾶχε τ Δεν ΤΟΔΗ ΠΥΦΟΠΟῪ δὰ ΤΉΚ᾽ 

3 πεκλᾶδ χε πᾶδοῦταλ ποᾶ τοοφιὰ πεὶ ΔΎ κηδ ““πεκ- 

8. ΦΗΤ᾽ ΕΑΝ τοῦ βε' πυτἄᾶδο Ἅε ἈἌπέκύθηρε ποόβώ. εὐῶπε γὰρ 
εκςυᾶ ΝΆΛΟΥ ΤΕ ΟὟβΒε τοοφιδ᾽ ΠΥ ΑΛΟΥΤΕ ἍΔΕ ΕἸ ΔΙΟΘΉΟΙΟ δὴ ΟὙ- 
ποῦ πορλη" ἤτωινε Ἅε ποῶο θὲ πρενᾶφδο πρὰ τ΄ ΠΥΡΟΤΟΤ μὦ». 

5 πος ο΄ὴ' ΟὙΟΎΡΟΤ τότε κνᾶποΐ ΝΈΑΝ ΤλΑΔΊ ΝΟΥ ΤΕ ἔγυρε Ὁ 
σ: ετ διοθηοιο ετουδᾶβ᾽ ΤΕ ΤΕΚΟΎΕΡΗΤΕ ΤΑΆΛΧΙΧΡΟΠ. ΠΝΟΥΎΤΕ 
τὰρ ΝΑῚ πᾶκ πτοοφιὰ εἐβολον ρδ ἈΝ ΟὙΔΙΟΘΉΗΟΙΟ 4,415 

τ ΟΝ ΤΡΆΝΟΡΗΤ δΔΎω δοηοεΥρ᾽ βοηθϑιᾶ ἐρου ν᾿ ΝΗ ΔΙΚδΔΙΟΟ᾽ 
8 εἰν δρη δ ΤῈ ΕΝΕΎΦΙΟΟΥΕ. εὐἰϑᾶρερ, ἘΝΕρΙΟοΟΎε π  λλε᾿ δο- 
9 τοτΤΉς, ἍΔΕ ἘἐΝεΘΙΟΟΥε ΝΉΝ ΔΗ͂Τ. τὰϊ 6εὲ τε θὲ ΠΡΟΎΟ ετκνᾶ- 

πΟΙΐ ΝῊ ΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ ἈΝ ΤΆΔΕ ΟὟΝΤΕ ΤΆΔΕ τὰρ ΦΕΝΦΙΟΟΥΕ εΥὙ- 
ι᾽ο ΟΟΥ̓ΤΝ᾽ ἀΎω ᾿ᾶἄρε ΝΕΦΙΟΟΎΕ ἈΠΠΕῚ ΝΑ ΝΟΥ ΟΟΟὟΤΝ. ερ- 
ωδη "τοοφιὰᾶ τὰρ εἰ Ἐπεκρη Τ᾿ ΔΎΩ ΜΥΛΛΕΕΎΕ ΕἸ ΔΙΟΘΉΟΘΙΟ ΧῈ 

Σ ξεδροτβου -- ΒΓ, εἴ αγ., Μ. ργδϑγηιτς καὶ --- ὅδ. Ἅε -- ὅ5υγζ. εἵ ὅγ., Μ. οὔ]. 
πιρλλοο!, ἴῃ ἢπ6 ΨψΘΙΒ5 35, [Π|{10 564 6115 5ο ρα δϑί ἱπίορτιΠ ἅκαλος -- οπ οὐ- 

ΕἸΡΗ ΠΗ εὐ τδκρηυ, Μ. οἵ ὅ01. -- (γ᾿ ταπίατῃ ἐπ᾿ ελπιὸι -- 11,1 ππώδαε -- Μ. Βϑοϊαὶ, 

Βοιιγίαπί εἴ Γαραγάθ ΠμαὉ. πηδοδκι -- ἍῸΙΠΡ. οἵ ΠΘΌΎ., ὅυσγ. ΙθοΣ, τ στ, ρησιν --- 5 λε 
Ξ- ϑυζΓ, οἵ σσ., Μ. οὐοῦ -- ἢ τὰρ -- ὅυγσ. εἴ ὅσ., Μ. Ἅλε -- ροβῖ τοοφψιδ ςοά. οπῖ. χαὶι 

τῇ συνέσει δῷς φωνὴν σου -- ΠΣ ΑΛΟΥΤΕ 5416 1ῃ ἤη. - Μ., σοηδοηίθηϊ 2. τ. Α. 

(., γαῖ. ἴῃ πιᾶγρ., ΑἸά. (ομηρίαῖ. αἰαπθ, πος πο 5 ΓΟ -ΠΟχ. 50 αῷ,, Οταος. οπΊ. 

Ἐνίοτε χε, Μ, εἰ ὅυι. - Οἵ, χάνι εαν ζητησῆς ; Ββο. ποῃ νἱήϊϊ ἍΔε ἰπ ςοά. 

-πτε πρειδιϑο τρδτ᾽ ἀν ϑοτοτ (Ββς. ἥν οδτρ τ) ποώο, Μ. εἴ ὅγγ. Ξ-- Οσ. ὡς ἀργυ- 
δ "ΣΕ τ ριον και ὡς θησαυρους εζερευνησῇς αὐτήν -- Ο΄τ ΟΥ̓ΟΎΡΟΤ ἃροϑβῖ ἃ σδίοτ --- ὃ καεδιιτοῖ 

Ξ- συνήσεις -- τύταλη ταδί που τε, αἵ 4115, ΡΓῸ φοβοὸν χυριου -- ἔτδε.... ετουδδβ, ΡΓῸ 

κα! ἐπιγνώσιν θεου εὑρήσεις --ἴττε τεκούερητε ταλχιπροπ Ρ5Πηΐ ἃ σοίοιΐβ -- ὃ ππου- 
τε τᾶρ, Μ, Ψυϊρ. μθῦσ. οἵ ὅυγ. - ὅσ. οτι χυριος -- πδκ ἀραπάαΐ -- ΕΔΟἌφτ ρῴσ᾽ “πὶ 
Μ. -ἂασ. και ἀπὸ προςωπου αὐτου, ϑγΓ. ἰἅ. ἴῃ (αχία, ἴῃ τπᾶτρ. : [5969 «τϑ. οὐ. νος 7: 
-- ΟὙΔΙΟΘΉΟΙΟ ΡΓῸ γνῶσις --- ᾿ βοηθιδ,, Μ. Ν]ρ. εἴ ὅυζ. - ὅτ, σωτηριᾶν -- πη ικδιοσ, 

Μ, πρηετυδϑο ἀσϑοΥ ερδι ΤΟΎ, ΞΥΓ. οἵ Ογ. τοῖς κατορθουσι -- [ἰςτογὰ6 «δι ἴΠ ες|- 

πδιρηδίοτε 80ηΐ| Γοϑοτρίαα -- επευριοονε, Μ, α᾿ποσλλῶιντ, ΚΓ. -- Ογ. τὴν πορειᾶν 

αὐτῶν --- ὅ εαϑδρερ,, Μ. εἱ ὅγζ. - 6γ. του φυλαξαι -- ππτλε - Μ. ππτε τακεθάληι, 

ΘΓ, ξϑζγ!» τε Ψα]ρ, γϑοίογμηι, ατ. δικαιωμάτων -- δα ϑτης ἀδαπ ἴῃ ἤη., Μ. οἵ ϑγζ. 

Ξ-- γ. χάνι δον εὐλαβουμενων αὐτον διαφυλαξει ---9 παῖ... προνο, ΡΙῸ τοτε -- Ββο, 

ετεκηδηοί, σοηίγα σοΟαϊο15 διιοτοτ [ἴθ ΠῈ -- ΑΑπ τάλε, σοίοῦ! χαν χριυμα -- ΟὟΤΤΕ.,.. εὙς- 

σουτῶν ἀρυηάαδηί -- ροϑῖ περίιοοΎε ΟΠΊ. ΤΉΡΟΥ --- ἰ΄ τὰρ -- ϑυγ, οἵ ὅτ, Μ. οἵη. -- δνω, 
-- -:: - 

Μ. οἵ ὅντ, -- ὅγ. δε -- ἥγάλεευε ρῖὸ εἰναι δοξῃ, Μ. τξεοθεοιο ππτε τεΚΨΎΧΙΗ ἀλευι, 

Ῥτον. 1,33 -- 11, 1-,0, 



Ρ. Ὃ! 

τὸ0 

᾿ ΝΑΝΟΥΟ ΝΤΕΚΨΎΧΗ πώοχνε ΕἸΥ̓ΝΑ ΝΟΥΣ πᾶρδρερ, εροκ πε’ 
ι9 Ἡ ΤΕ ΠΑΛΕΕΎΕ ΕΤΟΎΔὰ β ΤΌΤ ΗΣ ἐροκ᾿ χε εεγᾶϑλλεκ ΕὙΘΊΗ 

18 ἙΟΦΟΟῪ ΔΎΩ εὙρώλλε ἐποῦχε λᾶδυν ἂν λε. ὦ πετκὼ π- 

οΟΥῪ ἘΝερΙΟΟΎΕ ΕἸΤΟΟΎ ΤΩΝ ΕὙΟ ΤΙ ΠΝ ΔῪ ΠΡΕΝΘΙΟΟΎΕ πκᾶκε' 
Ἴς ΝΕΤΕΎΦΡΑΝΕ ΕΝ ΝΕΤ ῬΡΠΕΘΟΟῪ Ετοβθε εν ΝΕΘΟΟΥ πᾶϊ 

Ερε ΝΕΎΘΙΟΟΎΕ δόολλε ΔΎΩ εἐρὲ πευλαδλλλλοοςθε ΧΗῪ ΠΚΟΤΟ᾽ 
: 16 “ΕΤΡΕΚΟΎε ΔΎ εᾶδκ πόθλλλλο ΕΤΕΥ ΠΌΛΛΗ ΠΝ ΔΙΚδΙοΟ. πᾶ- 

17 (ΘῊΡΕ ἌΜΠΡΤΡΕ ΟὙΩΘΟΧΝΕ ΕΟἸΦΟΟῪ Τἄφοκ. πᾶϊ ετκω πος π- 
τεοβθὼ ΧΙΝ ΤΕΟΛΑΝ Ἢ ΚΟΥ ΔΎΩ ετοβ ΕἸ ΔΙΆΘΗΚΗ ετουδᾶβ. 

18 Δακᾶ πεοηΐ τὰρ οϑᾶ τῶι ΠΟῪ ΔΎΩ εἐρεὲ πεολιδλζλλοοςθε 
. ἊΝ πρώλλε οὔἄτν ΔΝΤΕ ΝΝῈ ΟὟΌΝ ΝΙΔΛ ΕἸΟΟΟΎΡ, ΕροΟΩ] 

ΚΟΤΟΥ ἀΎω πνευτᾶρε περιοοΥε πωνδ᾽ ἀλλὰ οενᾶρπκερ- 
8 ΦΤΗΥ ΠπΝῈ προλπε τὰρ πων ΤᾶφΟΟΥυ. εἘδὲ ΝΥ ΔΎΛΛΟΟςΘΕ 

τ ἂρ δ᾽ ΝΕΦΙΟΟΎΕ ΕἸΥ̓ΝΑΝΟΎΟΥ ΝΕΎΝΔΟΝ ΝΕΘΙΟΟΥΕ ΠΝ ΔΙΚΔΙΟΟ 
1 εΕὙΟλεδλδ. πε ΝΕΤΝΔΝΟΥΟΥ ΝΔΟΎΩ᾽ οιχλὶ πκᾶρ᾽ πϑδὰ- 

ΦΗτ᾽ Ἅε πᾶδυωχπ οιχο χὲ ΝΕΤΟΟΥΤῶΝ πδοΎωρ᾽ οιχαε, 
9. πκᾶρ᾽ ἀΎῳ νετουδᾶβ᾽ νᾶάωχπ οιχωθ σενδωχν ΝΤΟΟΥΝ 

πᾶσεβηο διχλὶ πκᾶρ᾽ ΔΎ Ἀπᾶρδνολλοο σεν δι οΤΟὟ ΕΒΟᾺ 
διχῶς. 

πιι πᾶζθηρε Ἁπρρπωβ πνδᾶνολλλλε ΔΎΩ ψᾶρε πΠεκρη τ᾽ 
9 δᾶρερ, ενάᾶδχε οενδουωρ, γὰρ ἐροκ ΝοΎνοῦ “πᾶϑε μὴ 

1 δηῖς πάλεευε Μ, χαι, ροϑβὲ {᾿Πππ4 ὅυσ. εἵ ὅσ. παρ. ὧδ᾽ ἘΞ της ΡγῸ τηρήσει -- 18 εὺ- 

οὠτῆ πδῪ, ΡῖῸ τοὺ πορευεσθαι --- “ὁ ἐτοώβε εκπ πεϑοου, ρῖῸ χάι χαιρόντες ἐπὶ 

διαστροφῃ καχῃ --- ἰδ Ββο. πευαλδϊτακοοιυε --- ἰδ ροϑῖ ετρεκούε ςοά. οὔ. ἀπὸ οδου 

ευθειας -- ετετπλλη ΠΗ ΔΙΚΔΙΟΟ ΡΙῸ τῆς δικαιας γνώμης -- τὰν ἐγ ο. - καπ τεῦ- 

ἉΠτκουϊ - Μ., ὅυγ. Ξ Οσ. ἡ ἀπολιπουσᾶ διδασχαλιαν νεότητος -- ετουᾶδβ -- Μ., 

ϑγγ. -- τ. θειαν --- 15 πεομαδάκαλοοιϑε -- Μ., ϑυγοσμοχ. ἴπ τοχῖὰ ὀνδνων ἸΝωξοῖ,, ἴῃ 

γτηᾶγρ. οαπὶ αΤ. τοὺς αξονα: αὐτῆς - ΠΣ ΑνῺ -- απ πρώκε, Μ. εἴ ὅγζγ. Ξ- ᾶζ΄ μετὰ 

τῶν γηγένων --- δ ετοοου δ᾽ εροοὶ ΡΓῸ οἱ πορευόμενοι ἐν αὐτῇ -- ἄγώ, Μ. οἵ ϑ5υγ. 

- στ. οὐδε -- παπώπϑ Ριΐὰ5 τ Πορτ. ΨαΙρ. εἴ ὅγχι., Μ. - ὅσ. εὐθειας -- νεῖθα ΔΙΑΧΔ. οεπὰρ- 

πκερϑ την, ΠΟῚ ὑ67Ὸ βθαπθητία, αἵ 5ογ δὶς Ββοῖαὶ, ἀἀάϊτα πὶ ἃ0 ἱπῖογργοῖθ ὙΒοθᾶπο 

-- "ὃ ἐτηδπουου - ἀγαθᾶς, Μ. εγοουτῶπν -- ππλικᾶιοο -- ὅυγ. Ν Ϊς. οὐ ἈΘΌγ.; Μ. 

-- ὅτ. δικαιοσυνὴς --- "Ἢ πετηδιοΥοΥ .. . ... πΒΑ Ἄρα τ᾽ δὲ πδιυώχπ ριχῶς -- Μ. 

Οομρ!. ΑἸά. ΑΙοχ. αἰααθ, πος πο ϑυγοςποχ. 80 οὔοῖο, ὅτ, οαπὶ υἷα. τ ΠΘΌΓ. 
ΟἿ], --- ἢ πτοουπ πδοεβηο -- πθῦγ, ΝΥ οἵ Ναρ. ἐρερὶὶ νϑρο, Μ. οἵ ΞΥΣ. Ξῶςι. 

οὗοι ἀσεβων -- δώ, ὅϑγγ, -- Οἵ. ὃς, Μ. οῃν. --- ΠῚ, πδιϑηρε ἀϑηὰδ δὰ ἤῃ, γ615. τ υῖς, 

ξμὼν νομίμων μὴ ἐπιλανθάνου, τὰ ὃς ρηματα μου τηρξιτω σὴ χαρδια, ζοηβοητῖ 

νυὶρ. σαπὰ Ποῦτ. ΕἼ] τὶ, πθ οδὶϊνιϑοαγὶδ ἰοϑὶΣ ηθᾶθ, οἱ ργαθοθρία πῖρᾶ ΦῸΡ ἔμενε 

εἰιοἰοάϊαὶ, Μ. ταπῖπὶ πᾶίθηρι πδηοακίαλον ἀλπερερονυ χῈ ΠΕΚΡΗῪ, ἰϊθ ῃὴ ϑυτοσίοχ. 

νῶν μον λον" 

Ῥτονυ. Π|Ι 11 - ΠῚ, 1-.Ψ 



δ, ΜῊ 

, 
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δενρποοΥε πων Μ1ὴ ΟὙΕΙΡΗΝΗ. ἌΠΡΤΡΕ απτπᾶ Ἅε 
κὰκ ἊΝ ὙΠΙΟΤΙΟ ἈΝ ὝἌΛΕ᾽ ἈΛΟΡΟῪ Ἅε επεκλλᾶκρ'΄ ΧπῸὺῸὺ Ἅλε 
πῶᾶκ ΠΟΎΦΆΛΟΤ ἈΛῚ ΟὙΔΛΕΕΎΕ ἐπ Δ ΝΟΎΟΙ ἈἌΠΕΛΑ ΤῸ ΕΒΟἋᾺ ἌΠΧΟΕΙΟ 

5 ἈΝ πρώμε. υὐὧπε εκνᾶρ ΤΕ οὴλ ΠΕΚΡΗΎΤ ΤΉΡΟΙ ἘΠΠΟῪ ΤΕ" 
. ΔΎΩ ἈΠΡΧΙΟΕ ἅκλλοκ εχὺ τεκοοφιᾶ" ΟὙΟΝΘΟ ΕβΟᾺ οὴ πεκ- 

ΘΙΟΟΎΕ 'ἕΤΗΡΟῪ χεκᾶο ἘὈΕΟΟΟὟΤΝ ΝΙΗΕΚΘΙΟΟΎΕ ΠΠ ΤΕ "ΤΕΚΟΎΕΡΗ ΤΕ 
τ ΤΆΛΧΊΧΡΟΠ. πρωπε πὰκ ποᾶβε οΟὙδᾶκ᾽ Δρίφοτε ΠΟΥ 
5. ΦΗ͂ ΤΟ ἈΠΝΟΎΤΕ, ΠΥΡΑΚΤΚ ΕΒΟᾺ ἈΜΝΠΕΘΟΟῪ π3: ὧΤΟΤῈΕ ΟὟΝ 

ΟὙΤΑΔόΟ πάζυωπε πεκοωσὰ ΔΎΩ ΟὙΟΠΠΡΟΟΎ9 Νπεκκεεο. 
9. πᾶώηρε “ΜΔ 7ἸΔΙΕῈ ΠΝΟΥΤΕ ΕβΟΔΟΝ πΝΈΚΡΙΟΕ ἅκλλε ΔΎ τ Γ 

᾽ο πδο] ΠΝΕΡΟΎΔΊ ΤΕ ΠΝΈΚΚΑΡΠΟΟ ΝΉΤΕ ΤΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ ΧΕ Ερε πεκ- 
" ὙΔΆΛΙΟΝ ἈΛΟΎΡ ΠΟΟΥΟ ΔΎΩ ΝΜΎΕ πΝεέκειολκ ΜΟΎ, ΠΉΡπ. πᾶ- 

(9ῊΡΕ ἈΜΠΡΡΚΟῪΪ ΠΡῊΗΤ οὴ τεσοβὼ Ἀπχοειο᾽ ΟΥΔΕ πρωϑολα 
12) ΕὙΧΠΙΟ “.λ10οκΚ Εβολο ’ ΤΟΟΤῚ ᾿ᾶρε πῆοΥτε τὰρ Τοβω 
ἈΠΕΤΟ5ΛΕ πλο  δορλᾶο ΤΙΣΓΟῪ Ἅε πῆρε πα ετανδοῦο- 

ΠΟΎ εροῦ! ΠΡΤΟΟ τὰρ ονδλλοκοκ ΔΎ πα Τἄφθοκ ερᾶὰ τΚ ΟΝ. 

3. πδῖδτο ϑπρωλε ἐπ τ δοδε ετοοφιδ᾽ ΔΎ πρώλλε ἐν τ δ ς- 
"φὲ ἐσ ἌΝ τοᾶβε. ΟΟΟῪΠ γὰρ ἐρρβ᾽ ΡΗΤΟ εἐρουε πᾶρωωρ᾽ 

ἢ πῶπϑ ΒΌΡΕΙ ΨΕΙΒΌΠῚ ἃ ΡΓ. ΠΊΔΠΙ --- ἢ Ἅε ῥι5 - Μ., ὅγ7ζ. -- ὅσ. οἴῃ. -- τ πάλε 

ςοἴοτὶ ΠῸΠ ἃρῃποβοαηΐ; πίης Μειῆρῃ. δ44. οὔόητου Δε δι ϑουηζῦοι ἔπε πΠΕΚΡΗΤ ; 

βαάστη Παροϑηΐ ἴῃ ἢπ. ψεῖβ. ϑύγο--πθχ. 500 ἀϑβίοσίβοο, (οπιρίαῖ. Α]ά. Α. αἰϊηπς σα πὶ 

Πεῦσ. εἴ Ὗα!ρ., ϑ54Πη14. οὰτὰ ὕταες. οΟπ. --- ἢ χπὸ Ἅε.... ἈΠ ΟὙΛΛΕΕΎΕ ΕΠ Δ ΠΟΎΟ,, 

Βορσ. 2 Ὡ 5 ἸΠΠΝ ΧΟ ; ψυὶρ. οἱ ἱπνοηῖος ργαίίαηι, οἱ αϊδεῖρπανι δοηαι, 

Μ, εἴ ϑυγ. -- σσ. χαι ευὑρησεῖς γάριν. και προνοοῦ χαλα -- Ββς. Ἄχπακτο --- ὅ ΠΕΚΡῊ Τ' 

.Ξ- Μ, ὅγγ.-: ψυϊρ. εἴ μεργ.', Οσγ. αὔϑᾳις σου -- ἄγω -- Μ., ὅγυζγ. -- ὅτδες. ὃε --- δ ῃ. το, 
(ρΡαρ. ΡΣ, 56 Ρ' εΕ), ἰερὶ: οὐγῶπϑ Ἐβ0ἋᾺ ππεκρίοουε -- Π 1ΞΕ ΤΕΚΟΎΕΡΗ ΤΕ ταλχίκροπ 

(Β5ς. ἱπ υἵγοαὰς Π|5. Ποη υἱατ τῆς δηΐς “χἴχροπ) -- Μ. εἵ ϑυύγο- Πποχ. 500 οβεῖο, 

Οτ, οὔπὶ ΒεΡγ, οἵ Ψα]ρ. οτ. --- ᾿ πῖτοο ΡΊῸ ὅυγ. εἵ ὅσ. δε, Μ. οπι. --- ὃ ουεμπρος- 
ον -- επιμελεια, Μ. ογογαδι -- " πδίῦηρε 5015 πᾶ. 54}14. -- ππούτε -- Μ,, ΝΡ. 

ΠΟΡΓ. ὅ50Γ. εἵ ὅγ. χυρίον -- ἢ. το, (Ρ. Ρ Ε΄) ΕβοἌφιε πκᾶρποο πτεκλιίκδιίοούπη (4 ἀ πὶ 
γατΙα τη ἰθοίοπαπ. Πασά δηϊτηδάνεγίς Β5ς.) -- Μ. εἴ ϑυγο- Ποχ., οοά, ποβίοσ σὰπὶ ΟΓ. 

απὸ σὼν χάρπων διχαιοσυνης -- [9 χε ἴῃ αἴγοηαςθ ςοά., Β5ς. οπλιϑιῖ -- ἢ. τὸ. ἥν τᾶ- 

αἴοις (αποά ΡΑΓΙΙΟΓ ποη νἱάϊτ Β58ς,) - τὰ τάμιεια σου -- ποοΥο, Μ. Εεβ0Ἃ ζει πδῦδι 

ἴτε ογοονο, ΟΓ, πλησμονῆς σιτῳ, ΝΌΪΡ. - ΠΘΡΓ, εἴ ὅυσ. βαίμγίίαίο -- ατῳ -- Μ., 

ϑγγ. -- στ. ὃς -- π, το, πτ εἴ ἌΔοΎρ, --- "ἰ Ἀλπρρκουΐ πρῆτ -- Μοπιρῇ,, ΟΥ. μη ολιγωρει 

-- π, τὰ, ἔἐτεοβω, Μ. 5ϊςυΐς ποβίο ἤει οβω -- Ι46η] ππροώθλκ --- ᾿“ πποῦτε, σοίοτὶ 

συπι ΟὟ. κυριος -- Π, 16, Ἀλπετεςλλε ὅ5λλο.}. οδολλδοίτου ... ἐτεοηδοποῦυ -- Μ., 

Ογ, ον παραδεχεται -- ἰάθη πτος τᾶρ εὐ εδαλοκρ κ᾽ (Β5ς. πηρηάοϑβο απδλοκο) ΔΎΩ 

πε τᾶροκ ἔρᾶτκ οἵ, 416 501115 ΘΠ! άἸσιι5 Ἰορὶ --- ἢ πρώχϑε ρῖὸ ὕνητος -- Ββο. 

αἴτογ, ππτδοφε- Μ,, ϑυγο-ῃοχ, [μθ9., Οἵ, ὃς ειὸς --- “' ερρωβ᾽ ρῖὸ εἐμπορευεσθαι, 

Ργον, 1Π, 3-14. 

ορω μεμ χα λῶν ΔΑΝ τὸς. κπ Δ... : δι " 4,64 δ’ ᾿ 9 » ἱ 

᾿ »; 



ἘΣ ΧΣΤΙ, 
ΡΣ: 

ὌΝΟΥ Αι συν ἀλὶκ  τολοες, 
“- 
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15. ἈΑΠΝΟΎΒ᾽ ἈΝ πρὰτ' ΟὙΔΙΗΎ ἍΕ ἐπενε ἅπλε: ἈΠ ΔΑΔῪΎ κ5- 
ΠΕΘΟΟῪ νὰ Γ ΟὙΒΗΟῸ᾽ ΟΟὙΟΝΟ, Ἅε ΕβΟἋ ΠΟΎΟΝ ΝΙΔκ ΕὙΦΗΝ ἐροο᾽ 

ὁ ΝΕΤ ὙΔΙΗΥ ἍΔΕ ΤΉΡΟΥ Ἀκπὺὰ ἅλαλοο ἄν. ΟὙΝΟῦ τὰρ πᾶρφε 
ἈΝ ΘΕΝΡΆΠΟΟΥΕ πν δ᾽ ΝΕΤῸΝ ΤεοΟΎΝ ἄλλ᾽ ΔΎΩ ΟὙΕΟΟῪ ἈΝ 
ΟὙΑΑΝ ΤΡΑΛΔΟ ΝΕΤΟΝ ΤΈορ ΒΟΎΡ᾽ ερὲ Τ᾽ ΑΙΚΔΙΟΟΎΝΗ ΝΠΗῪ εβολ- 

τ ΟΝ ρῶς οφορει Ἅε Ἀχπνολλοο ἈΝ πη δ᾽ δὶ πεολᾶο. φενϑιοοΎε 
ετὰ ΝΟΥΟῪ ΝῈ ΠΕΟΘΙΟΟΎΕ ΔΎΩ πεολλδάλλλοοςθε 'ΤΗΡΟῪ Θ᾽ ΟὙει- 

18 ΡΗΝῊ ΟὙΘῊΝ πῶν᾽ ΤῈ ΝΟΎΟΝ ΝΛ ΕἸ Κὼ ΠΡΟ ΤΗῪ ἐροσ᾿ ΔΎΩ 
ΟΥ̓ΔΧΡΗΥ ΕΝ ΝΕΤ ΎΤΑΧΡΟ ἈΚΛΟΟῪ εχ ΘΕ ΠΝΕῚ Τὰ ΧΡΗΥ 

9 Εχλα πχοεῖο. ἃ ΠΝΟΥΤΕ ΟἌΝΟΝΤΕ ἈἈπκᾶρ οὴ τοοφιὰ... 

᾿πόρώιρε εΕΤοΝ ΔΗ ΔῪ ἐροο] Νὰ ΤΦΗΤ εὔδᾶτ ποθῶ εα- 
9 ἌΛΟΟΘε ΟΑ ΤΙΝ ΝΚΆΧΕ ΝΝΘῚΡ ἈΞΠΕΟΗΪ εὐᾶχε φλς πκᾶκε κ“-- 

ιο πη ΔΎ ΠΝΠΡΟΎΘΕΙ ἐρὲ πλλᾶρορκ ἘροΎδὲε ο΄ὴ'. ΟὙκᾶκει'΄. οὐᾶρε τε- 
οϑῖλλε ΤΩΛΑΤ ΕροΟυῦ] ΟΝ ΟὙΟΛΛΟῪ ἈΜΠΟΡΝΗ᾿ τἀἂϊ εὔᾶοτρε ΠΡΗΤ 

" ἩΝΘΗρεςθηλα. ΧΙοδο. οᾶοοΎ Δὲ ἄγω οὙνἃ ΤΕ ψκᾶρε 

19. ΝΕΟΟΎΕΡΗΤΕ Ἅλε δὼ φϑὲ πεοηϊ: ουδορ ΟὙΟΎΟεΙ γὰρ εὐκ τε 
διιβΒο" ΟὙΥΟΎοει Ἅε εοὐῦρό οὰὙΝ ΝΚΆΧΕ ΝΛ ΟΝ πεπλᾶ τειϊᾶ. 

13 Ἀπ ποο δοδλιᾶοτε ἅκλλοο ΠΟΓΠῚ ἐρθο] ΟΝ ΟὙρΟ λε π- 
“ἄτωθπε ὐὔσχοοο νᾶ]  χΧῈ ΟὙΘΎΟΙδ ΠΕΙΡΗΝΊΚΗ πᾶὶ πὲ ΠΟΟῪ 

ι5 δῖ πηδερὰ τες ετβϑε πᾶϊ δϊεὶ ΕβΟἋ ΕΤΤΩΛΑΤ ἐροκ ἀϊουεωυ 

ιὸ πεκρῷ ἄΐϑε εροῦ. δἄϊοω τ ἡπᾶόλοό πρενγκερεδ᾽ ἀϊπορωοι 

15. ΔΕ ῥΠῸ5 -- ὅυΓ. εἴ ὅτ., Μ, οἱ; αἰζογατῃ 5015 ϑ4 14, Ἰθρὶϊ -- Ββς. επῶπε -- αξελε 
ΡΙῸ πολυτελων -- οογοπῷ εβοᾺ, Μ. οἵ ὅυζγ. - ὅσ. ευγνωστος ἔστι --- ἰδ διγώ, ςεοῖοηὶ 
-- (τ. ὃς -- ογεοου κὰπτὶ ογααπτραάκλαδο, Μ. οἵ ὅυγ. -- (γ᾿ ἴῆνεβο ογάϊηθ πλουτὸς χαὶι 
δοξα -- Βαθγθοὸ αἴγαπὶ σοάδχ Ππαρθαΐ πτεορβουρ νεὶ τεορβου, εἴ ἴῃ 5ομοαῖβ πηοὶβ τπθη- 

ἄοϑββ βοτὶρίαπι ἰπνθηΐο -- πεολδο -- Μ, εἴ ὅυζ., αγ. αρβαὰθ αὐτῆς --- ἰἶ ἐτκὼ πρτην 
ΡΙῸ Μ. ετπδᾶδαλοπὶ -- Δ ΟΥ̓Δ ΧΡΗΥ. . οὕ... εὐχαὶ πχοεῖος {Β5ς. εχπὶ πχοϊο), ΡτῸ χαὶ 

τοις επερειδομιενοις ἐπ᾿ αυτὴν ὡς επι χυρῖον ἀσφαάλης; δαῖ. οπγ. ἀσφαλὴς --- δ δπ 

πτοοφιδ, ἴα ἀρταρίς ἀθϑίηϊ οοά. χχν, ΝΡΟΙΪ ἀββογναῖαβ -- ΤΙ], ᾽ πᾶτϑητ, Μομιρῆ. 

-- ϑυγ. οἵ Οὑ. εβοἋ φθεῖ πιδτρητ πηρι -- ὃ ππριρ, Μ. πττε πιακωντ, τ. ἐν διοδοις 

-- χχπεοηὶ -- Μοιηρῃ., ὅυζγ. -- σὑ. οἰχων αὐτῆς -- ἃηῖς εαδκε Μ. ὅϑυζ. οἵ ὅσ. δὰ. χαὶι 

- ὁ πααᾶρορκ, ἴἴὰ ςοά., Ββοῖαὶ ργορυῖο πηᾶσῖ δπηιθηάαντ ἴῃ παιδίϑορκ, ΡγῸ ἡνιχὰ 

αν ἡσυχιαᾶ -- δῖτ ογκᾶκε, Μ. πτειεουοὸν οὐσποφος, ὅτ. χαὶ γνοφωδὴς Ξϑυσὶ δόλο, 
5 Ν -- » 

Α. καὶ γνοφος --- 'δ ροδῖ υᾶρε ϑ8 814. οὔι. ὃς -- κιηοδδ ῥγὸ εξιπτασθαι --- δ ο- 

οὦον δε δύ οὐπᾷ τε -- ἀνεπτερωμενὴ ὃς ἐστι χαὶι ἀσωτὸος -- ΔρῈ ΡῬΙΓῸ ἅλερα 

δ ρρῶῃ, Μ. --ϑγτ. 

οἵ ταρο. εροςὶ ---- ᾿ὅ δἴοσειυ ῥῖῸ εἴουειυ -- ποθουσαὰ -- εροο! (510), Τφοῖοτὶ οὰπὶ τ. σὲ 
- [5 πρεμκερεᾶ -- κχειριχις, Ναῖ. χειρξια. 

- αἷτ. Ἅε Μειῃιρῃ. οἤ. -- πεοηΐϊ -- Μ,, ὅϑυσ, -- γ᾿ ἀῦβϑαια αὐτῆς --- 

γον. Π|, τς στῖο. ΝΠ, γ-τό. 
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λε πδλαφιτᾶποο Πἰ ΤΕ κηλλε δίνουχοα. πδόλοῦ ΠπΠΟΎΚρο- 
15. Κοο' ΔΎ πδηΐ πουκιν δλλλλον ΔΑΛΟΎ ΠΉῪ ΠΆΛΤΟΝ ΨΛΛΛΟΝ ΟΝ 
19. ΟΥ̓ΑΝ ΤΒΗρ ὐἃ ΦΊΎΤΟΟΥΕ᾽ ΔΑΛΟῪ ΝΎ πρυλό ΟΝ οὟλε. ᾿““πᾶ- 
Ὁ. οἂἀῖ τὰρ ρα πδηΐϊ ἀπ᾿ δοίβωκ ΕὙΘΙῊ ἘΟΟΥΗΎΠ  ερὲ ΟὙΤΏΘΛΛΕ 
1. Ο΄ὴ ΤΈΟ δ χ᾽ οὺ ΤῊ ΟὙΑΛΉΉΟε ΠΡΟΟῪ ΠΝ ἄΚΟΤΟ ἐπεαηΐ. δοπλᾶ- 

νὰ ἍΔΕ 354106] Ο΄Υ ΟὙπΟῦ πρρλαιλιὰ πδ χε, ἀολλορα Ἅε πρεν- 
9 οἄσε ΕβΟΔΟΝ ΝΕΟΟΠΟῪ ΟὟ ΔΟΎΡΙΟΟ Εεβολ᾽ ΠΉΟΩ Ἅλε ΔΟΟΎδΔΡΩΙ 

ποῶῦο ο΄ ΟὙΝΟδ᾽ Ἀ5ΜΔΝ ὙΔΘΗΤ ΕἸ ΡΤ ρ᾽ πθὲ ποΎλαδοε εὙ- 
πᾶῖτ ΤῸ] ἐπεορλλᾶ ΠΚΟΝΟΟ ΔΎΩ πΘΕῈ ΝΟΎΥΟΎΦΟΡ εὐοἰσεέπη ετᾶδο 

95. ἐπεικλᾶδλ᾽ Η Θὲ ΠΟΎΕΕΙΟΥΔ ἐδ ὙΌοΟύεοι ΝΟΎΟΘΟΤΕ εἐπεῦδη- 
πᾶρ᾽ Ἰσέπη Ἅε πθε ΠΟΥΡ Δ ΔΗ͂Τ ΕὙΠπδΟϑ᾽ ΠΟΟΟΟΥΝ ἂν χὲ παλὰ 

οι. ἌΧΠΕΟΙ ΤΗΥ πε ΤΕΝΟΎ 6ε πᾶζθηρε οὗτλ εἐροΐ πο ΤῊΚ εὔ- 

Ὁ. χε πρωΐ. ἈΠΡΎΊΡΕ ΠΕΚΡΗῪΤ ριΚε ἘἐΝεορ !ΙΟΟΎΕς,͵. δΔΟΚΝΟ ΟΥ- 

ἌΉΗΘε τὰρ ΔΟΥ ΔΎΟΟΥ ερρᾶϊ ΔΎΩ ρεν ἃ ΤῊΠΕ ΝῈ ΝΎ ΔΟΡΟΥ - 
91 ΒΟΥ ἘΕρε ΝΕΟΘΦΙΟΟΎΕ τὰρ βΗΚ εἐνπηΐϊ ΠΑΝ ΤΕ: ΕὙΒΗΚ Ἅε επε- 

ΟΗ Τ᾽ ΕἸ ΤΔΛΛΙΟΝ ἈΜΠΑΛΟΎ. 
ΥΠ|,1 ΠΡΉΟΚ Ἅλε τἄζϑεοει πτοοφιὰ ΧῈ εἐρὲ ΤΆΆΝ ΤΡΆΆΝΦΗΤ 

9 ΟὟ ΝᾶκΚ ΕΟ Φιχἣ Ππκοορ, τὰρ ΕἼ ΧΟΟε᾿ οᾶφρε Ἅε ἐρᾶ ΤῸ " 
3 ἩΤΆΛΗΤΕ ΠΝΕΘΙΟΟΎΕ. Οοὐορό φὰτ ἈΠΎΖΔΗ πηχώῶώωρε᾽ ΔΎΩ 

16 πδαφιτᾶποο -- αἀμφιτάποις) Β5ς.. πιοηάοβο πδάκριτοο --- ἶ δύω, σοίογὶ ὃε 

- τ πτπακτοῦ ἀκνον, ΡΓῸ χαι ἀπολαύσωμεν ; ἴἴοπὶ ττπρΟλ δ᾽ ΡΓῸ εγχυλισθωμιεν 

-- 19 πδηῖ -- Μ., ϑυγο-οχ. οἱ. 'Νέθας 500 ΟΡ ο]ο, Οτ. εν οἴκῳ -- ροβῖ δαβὼκ ὅτ. δε; 

Θγγ. 840. γὰρ --- "" ογτώακε, Μ. -- τ. ενδεσμον ἀργυρίου; 14. ϑγτο-Βοχ., 564 [3..ρα99 
510 ϑβίουβοο --- "' δοπλδιδ -- ἀπεπλανησε -- προιιλιδ πόδε, συγ. -- (τ. ομιλιᾳ, 

ως Ῥ. οη: 

Ῥ᾿ Ὁ 8:: 

Μ. ταπίαπη ποδὶ -- Δολλορα ραβδί ἃ ςοίογ!5 --- “" Βδβς. παι νἱάϊτ Ἅε -- οἷ οὐποδ' 

ΠΡ ΤῊ εὐτρτωρ, Μ. ερε πειίφητ τώλλτ, ρῖὸ χεπφωῦθεις -- θεὲ πογάλδοε.... ἐπεο]- 

“αδατκοιτοῦ!, ΠΟΠβοητ πὶ 501. οἵ ΟΥ., 5βεἀ ροβῖ ουλάδοε πὰρ. ὃς, Μ. οπηηΐα ΟἹ]. -- εὐο]- 

δέπη .... ἐπεικλδικ, Μ, εὐπδεο εἐποοῖρο, ὅ50Γ. - Ογ. ἐπι δέεσμους --- ὅδ ἢ -- ἡ; 

Μ. πε -- πααξ πεο την πε, Μ. δα δόχι εὖ πτευψύυῶχη, συγ. - τ. περι ψυχὴς τρε- 

χΞ: -- "" σέ -- οὖν ---- 25. Μ. Ψυϊρ. Βεργ. Οοπιρίας, ΑἸά. οἵ Α. ἴῃ η. δἀά. χαν μὴ πλα- 

νηθης εν ἄτράποις αὐτῆς; ἰΐοπι ϑυτο--Ποχ., 564 50} δ Ι --- 35 δοκπο -- Μ. δοώχρ, 

τ, τρωσασα -- ἀηῖα ΔοτδΎοονυ Μ. ΠαΡ. χαν -- οὐγάληηςε, ἴΐὰ σαι. ον] ἀοητ551Π16 

Ὦ. ΧΧΠῚ, α6ΠῚ 5.141 ΠΟ΄ ΙΤοοΐθ ἰηϑροχίθϑα ΡΟ οἰΠΊ 5ΟΠΡοτοῖ : Οοά. Βογρ. π᾿ 23 

παϑοί ογααηη, γγὸ ούϑηηωε -- ΔΎΩ -- ὅυΓ, οἵ Οτγ., Μ. δε --- “ἴ ερε..... π ΔΑ ΤΕ 

(π, χχπὶ επηει), Μ, οἵ ὅυγ. -- Οσ. οὗοι χδου ο οἰχος αὐτῆς -- Ἅε 5015 Ἰοσὶς 54 ῃ14, 

-- Ὦ, ΧΧΠΙ επτδάλειο, Ποηὴ πτδάλειο, υὖ ποίαν! Β5ςῖαὶ --- ΨΠΠ, νυ. 1--7 Παρρηΐατγ 

οἴίατη ἴῃ “ο΄. ΧΧΧΠ, ἰοςΐ, Ρ τ, ρᾶρ. ΟΖ, οἰ115 ναγῖα5 ἰθοίίοηο5 8, ρογρογαπι {06 

ςοά, 99, 40] πος ἴῃ φςαρίίο 51161 ---- ὁ χε ςοίοτϊ οἴη. ---- “ σοά. ΧΧΧΙ σριχῆ -- Ἅε -- ΚΥΓ. 

οἵ ὅτ,, Μ, οτη. -- ςοά. ΧΧχ ρᾶ το (απο Β8ς. ἤθη νἱα 1) οἵτ τάλητε --- ἦ ροβῖ οδόρδ' 
ϑαΠϊά4. οἵη. γάρ -- ςοά, χχχῃ εππχώωρε (ϑ8ϊς) -- γώ, ὅγγ. -- ὅτ, ὃς, Μ. οηι. 

Ῥτγον. ΝΊ], 17 --- ΝὟἯΗἼΙ, 1-3. 



ιτ00 

Ἢ ΘΕΟΛΛΟῪ Εροῦ οὴ΄, ΑΔ βὼκΚ ΕἘΡΟΎΝ. χε ὑπδρδᾶκδ λει κ-- 
ἌωΤΝ ὦ πρώλκε ΔΎ ἔχ νῊτπ πτδοβῶ πηρε πῆρω- 

ὅ. ,Μ.ε.. ΝΒΔΆΦΗΤ πΝοὶ ΠΟΥΑΝ Τοᾶ θε' ΝΔΤΡΗΤ ἦ ἈΠΕΎΝΡΗΤ. 
ες οὐτς εροῖϊ χε εἴνδχῶ γὰρ πρενποβῶ" ἄγω εἴνδούων π- 
τ ΝΕΤΟΟΥΤΩΝ ΕΒΟΔΟΝ ΝΔΟΠΟΤΟΎ. ερε ρωΐϊ γὰρ ελετὰ π- 
8. ΟὙΠΙΟΤΊΟ᾽ ΝΕΟΠΟΤΟΥΎ Ἅε ΠπΟόΟᾺ χᾶρηι ἈΠΑΛΑΤΟ Εεβολ ἘΕρε 
πᾶχε ΤΗΡΟῪ πρωΐ ὃὴ ΟὙΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ : ἈΝ λᾶδνῪ ΠΗ ΤΟΎ 

9 ΕΠἸδΌΟΛΛΕ ΟὟ ΤῈ ΕΟἸΧΗΎῪ ΠΚΟΤΟ. ΟΕ ἌΜΠΑΆΧΤΟ ΕΒΟᾺΔ ΤΗΡΟῪ π- 
᾿ο ΝΕΤ ΝΟΪ ΘΕΟΟΎ ΤῶΝ ἍΔΕ ΠΝΕΤ Οὐ Εἐνοεὶ ΝΟΎΔΙΌΘηοο. ΡΗῪ 
πΟΎΟβὼ ΝΟΥΡΔῪ ἀπ᾿ ΔΎΩ ΟὙΟΟΟΎΝ ΕΦΡΟῪΕ ΟὙΝΟΎΒ εὐ ΟὟΠ' 

1 ΘΕὙ ΤΑΝ ΤΡΆΝΠΡΗΤ ἍΔΕ ΕἘΡΟΎΕῈ ΠΝΟΎΒ ΕΤ τίη πτοοφιὰ 
τὰρ ΟΟὟΤΠ ΕΦΟῪῈ ΦΕΝῈΝΕ ψλΆλεῚ ΝΕῪ ΤΔΙΗΎ ΔΕ ΤΗΡΟῪ πὰ 

19 ψ4,400 ἄπ. Ἄἄποκ τοοφιᾶ δίσοων Ὁ ππυοχπε ἄποκ δϊκω 

ι Νάᾶϊ πτδίοθηοΙς ΜΝ πλλεευε: ΤΑΑΝ Τ ΔΙΝΟΥΤΕ ἈΛΟΌΟΤΕ π- 

τκᾶκιδ᾽ ΔΎ οὐοοτε που ΚΝ ΟὙΔΑΝῊῪ ΧΔΟΙΘΦΗΤ ἍΝ δεν- 

1, Ββς. σὰπὶ ςοά. ΧΧΧΠ Οὔ.» ΠΠἰππάαια ταπίππι σοὐϊοὶ χχτπ Οβοϊϊαητοσ {ΠἸὈ Εἱζ -- πη τὸς 

5011|5 ΠΡ. 514. -- τ τδοβῶῦ, σοῖοτὶ ἐμὴν φωνὴν --- ΒΔ ἌΡΗ, ἰΐὰ ΟΠΠ65 ἴγε5 ςοαά,, 

ΟΥΓΑΥΪ ΟἸσῸ Βϑβοῖϊαὶ βουοηβ: (ὐά. ΒΟΡΒ. 23 οἵ 99 (ϑ5ϊις ρτὸ 32) χγϑοίθ παδεπὲ πβδλπ- 

δὴ τ -- ποῖ εχ σοά. Χχχχπ, ποβίοσ πηθπάοθο πϑε, ἢ. ΧΧΠῚ ποεὶ (ΠΟ σοῖο ποῖ, αἵ 5οΥ δι ῖ 

Β5ς141) -- νοησᾶτε -- πουλπτοδβε, σοηβοηδῃΐ ΟἸΠ65 ἴγο5 ςοάά., Β5ς. παῆς ἰδοϊ πο πὰ 

ἴσας οοἠά. 23 εἴ 32, οἵ ἴῃ ἴοχῖιι, τὰἀπηηπδῃλ οχ ςοά. ποϑβῖστο, παροῖ παπτολβε 

- δηῖθ ἩΔΎΦΗΤΥ, ΠΗ. ΧΧΠῚ εἴ ΧΧΧΙ ΠΆΘΗ, Παδτ ναγιθῖαϊθπη Β5ς. πυϊπῖπηθ ποῖανϊζ, 

Μ. χα!ι, ὅγγ. εἴ ὅτ. μδ0. ὃε -- πεπετῖρητ -- Μ. εἴ ὅγυζ., ασγ. αρβᾷαθ ὑμῶν --- ὃ π. χχχπ 
τρισβῳ οἵ εἰπδονυον, Β8ς, πθατγαη νἱαϊῖ, Μ. οαποδκι ποελλον τ-- σεμνὰ -- εἰπδουὼν 

Ξ Α. ἀνοιγὼ εἴ ϑ50Γ. εἰ 1 ν9 , Μ. Ξ-6τ. αἀνοισὼ -- ππετοουτῶπ - ορθα, Μ. πρᾶνπ- 

οὔπκι ετοουτῶπ -- πδοποτοὺ -- Μ., ὅυζγ. - ΟΧὕ. βῖπθ μοὺ --- ἶ ἰηἰτῖο ἀδδιἀθγαϊαν χε 

Ξ οτι, εἴ ἀδαπάαϊ τὰρ -- ρωϊ, Μ. εἴ ὅγγ. - ὅ6γ. ο φαρυγξ μου -- πογπιοτὶς ῥΓῸ ἀλη- 

θειαν, Μ. τ δΙΗΑΛΕΘΆΧΗΙ -- ΠΕΟΠΟΤΟΥ -- ΒΥΓ. εἴ ὅτ., Μ. πχε πιοᾶκχι -- δ οΥτε, 5ὶς 

οἴϊαπι σοά. ΧΧί, Β5ς. ρσοριῖο πιατῖθ οΟΥ̓ἈΕ -- ὃ σοΐά. ΧΧπὶ οε Ἀἀπειλτοὸ ἃ β5ς. οὔηἶβ- 
5ΠῚ -- Ἅε, Μριρῆῃ. εἴ ὅγυγ. -- ὅγ. χαὶ -- ππετουώς ποεῖ πουδιοθηοῖο, σθῖοσὶ οα πὶ 

Οτ. τοῖς ευρισχουσι γνωσιν --- δ τἔρϑην, τοϊϊααὶ σὰὴλ αγ. λαβετε -- Δηῖς πονϑᾶτ 

ρηϊαΣ ὁεη, “χαϊ᾽ -- ἐατπ᾽...... εττᾶϊηυ, Τοηβομπᾶῖ Μερῃ. τξεοϑεοιο ἈΕε οὐὙπο 

πώτενς ἔροότε ΟὙΠΟΥΒ εὐ ΤΟΎΒΗΟΥ τ, οἵ Ναῖ. ἴῃ πιατσίη αντερεῖσθαι ὃς αἰσθησει 

χρυσιου χαθαρου; Α. νοτο ανταναιρεισθαι ἐσθησιν χρυσιου χαὶ ἀργυρίου, Δἰϊὶ αἰὶ- 
ἴογ, εἴτ. ΕἸο]4, ορ. αἰϊὰβ οἷϊ. δὰ ἢ. 1., ϑυγοςτδοχ. - ὅσαθς. Ν ]ρ. εἴ ἈΘΌγ. οὐϊτταιϊ 

- [ ςοά. ΧΧΠῚ ϑεθώπε ἀλαλε ΜΕΤ ὙΔΕΙΗῪ, αὰτῃ ΡΟΒΙΓΘΠΊΔ ΠῚ γαγιοῖαῖοτη ββς. ρσδδ- 

τοΓΠΊἰϑὶῖ --- 15 δἰοωμὟ, Μομπιρῃ. Νυὶρ. Ποῦγ. εἴ ὅγ.ζ. τ- ἄγος. χατεσχηνωσὰ -- ἅποκ 

ἀλκ πδ. τ ΝΕ ἈΠΕ παλεευε, Μορη. οὐυπώοιο δε πεὶὶ ΟὙΚΑΤ ἄποκ δικοῦν 

ποώον, ΚΥΓχ, Ξ-- γ. χαὶι γνωσιν, καὶ εννοιαν ἐγὼ επεχαλεσαμὴν --- ἢ ππτκΑκιλ ΡτῸ 
ΝΟ 

αδιχκιᾶν -- οαλόοτε ἀρυπααῖ, 

Ργον. ὙΠ, 4-1}. 

διδλδδως 1 

Ὺ κ᾿ ΪφὩὩ ν  ρΔἑΕδὰ 

- 



᾿ ΨΩ ΘΙΟΟῪΕ ΕὙΦΟΟῪ ΔΎΩ ΟὙΤἄπρο ΠΟΟΔ. πωΐϊ πε πῦοχπε "1 Ἢ 

ταν πωρχ᾽ τῶῶϊ τὲ ΤἈΝ ΤΡΑΆΠΦΗΤ τῶϊ τὲ τόσλλ',͵. ερε ΠΕΡΡΩΟῪ 
τς ὃ Πρρὸ εβολριτοοτ᾽ ΔΎ ερε πχώωρε ἄλλᾶρτε ἀπκὰρ, εβοὰ- 

1ὁ ΦΙΤΟΟΤ᾽ ερὲε πποῦό δίδϊ εβολϑιτοοτ᾽ ΔΎΩ ἐρὲ ΠΤ ΎρΡδΝπΟΟ 
τ ἄλλᾶοῖτε πἀπκᾶρ, ΕβΟΔΘΙ ΤΌΟΟΤ. ΔΝΊΟΚ εἶλλε ΠΝΕΤ ΛΕ φλλλοΐ" 
15. πε τινε Ἅε ποὼΐϊ σεν τ. ΟὙΝΤδΔΙ ΤΑΝ ρλαλλδο τἂρ 
19 ΔῈ ΠΕΟΟῪ ΔΎΩ ΟὟΧπε οᾶρ, ΓΝ ὙΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ. ΝΑΝΟῪ χποὶ 

ΜΝΗΤῪΤΝ ἘΡΟΎΕ ΠΝΟΎΒ ἈΝ πεέδνὲ λλλλε ΔΎ πᾶ ΝΟῪ πᾶτεπηλλᾶ 
80 ΕΦΡΟΥΕῈ πρᾶὰ τ ΕΤΟΟΤΠ. εἴλλοοε οι΄ὴ ΝΕΘΦΙΟΟΎΕ ΠΆΛΙ Ἢ 3λΕ᾿ 
8 ΔΎΩ εἴβηκ δὴ ΝΕΦΙΟΟΎΕ ΠΉ ΔΕ, ἄχέεκᾶδο εἴεπως εχνἣν ΠΕ λλΕ 

κλλλοΐ ΠΟΥΝ Τρλδο ΔΎΩ πτδλλερ πεγᾶρωωρ πᾶντᾶθον. 
δείωδ χοῦ ΝῊ ΤΙΝ πνετωπε φΛΉ πε πὰρ πλλέεγε ἐεπ ΤΠ ΧῚΝ 

9 ἐπε. ἃ ΠΝΟΥΤΕ ΟΟΝὟ ΠΑΡΧΗ ΠΝΕΘΦΙΟΟΎῪΕ ἐνεοθβηνε κι- 

45: πᾶ ΤΟ τ δλλιε λᾶΔΥ ΔΎΩ ΔΟΟΛΆΝΟΝΤΕ Ἀλλλοὶ οάΘη ΠΝΙΈΝεδ᾽ 
39: Ο΄ὴὲ΄᾽ ΤΔΡΙΧΗ εὐὐπᾶ ΤῸ 1 ἄλλιε πκᾶϑ' Δόχποει Ἅε φΑΘΗ ἈΠΝΟΎΝ᾽ 

"ἢ ἐΥΡΟΟΥ ΡΓῸ Μ. πτε πιποπηροο -- πονηρῶν -- ΔΎΩ ΟὙΤάᾶπρο πόΟᾺ 05 716ηάαλ' 
τ Βεῦσ. ὨΊΘΞΙΩ 153» εἵ υϊρ. ος διΠησιο, ϑυτο--Ποχ. -- τσ. μεμισηχα ὃς εγω διε- 

στραάμμενας Ὅδους χαχων, ςοηβεητς Μ., 564 αρϑηαε ὃς --- 5 Μ, οπι. ἱπίθργιπη νοΓβ. 

- γώ ερε πλώωρε 5606 ἴῃ Άη., ϑγγο-ποχ. -- Οσ. χαὶ οἱ δυνασται γράφουσι δικαιο- 

συνην, ςοηβοπαΐῖ ΠΕοΡτ. ἀδοογπμιί Τἐιδι1|α’ι, εἰ αὶ. ἱμδία ἀοοογηιπέ ---- ᾽δ ςοά. ΧΧπτ 

δίδει -- ἢ Ἰἰτῖογαθ δι γοςῖβ ἀποκ ΟΠΠῚ ΠΠΘΙΏΡγαηα Ἔχοϊἀθσγαηΐ, βἰσαϊ ρυϊπ. τε ΒΘ] 6 Π15 

πετόθεπε -- Ἀε -- ϑυζ, εἵ Οσγ., Μ. οἵι. -- σεήδ στπττ --  Μ. 50ζγ. Περτ. οἵ  π]ρ., ατ. οπι. με 

-- ἡ τδρ 5οῖι5 5414. Ἰορὶί -- οὐπε οδρ, ὑσὸ ὅγ1. εἵ Οσ. χτησις πολλων, Μ. ογχῷο περι 

ΟὙὝΛΗ.Ο ἢ Π65ΟΙΟ 4 Οπηοάο Β5οῖαὶ αἰ ἤγπλαῦο ἴῃ ποῖα ροϊιογῖῖ, οοά! σὴ ΧΧπ ΠαῦθΓα ΟὙΑπτΟ 

πϑδρ,, (1Π1, ἀ15ς1558 ΠηΘτ ΓΑΠα, ΠΟῚ ΓΟ] Πβοτηΐ ἴῃ 6οά. σοά. Π15] 56 ΠΏ] ΟΙΓΟῸΪ115 ῬΙΙΟΙΙΒ Ο 

εἴ ἀπε ροβίοιϊογεβ [ἰττοτὰθ δ --- "ὃ πάθον ποῖ πῆτῖ -- Μ, οἀϊομῖς (6 Γαραγάθ, 
Ποιμγίαπέ τηθπάοθο εὔῷο, ὅτγαθς. βέλτιον. εμε χαρπιζεσθῆαι -- ϑυτο--Ποχ. τον ἔ» μὴ 

«ὦ... Π»ῈΞῈ΄. ας, - σώ πδπΟΥ πδτεέπηλλδι. ον. ετοοτῆ -- ὅυγ. εἵ αἵ. τὰ δε 

εμα γεννήματα (Ναί. εἴ ΑΙοχ. γενηματα) χρεισσω ἀργυρίου ἐχλεχτου; Μ. πιοττδϑ, 

Ἅε σεοοτπ εἐροότε οὐώπι εοοτπ -- “ἢ οπ περίοουε ππταλε ΡῖῸ ἀνὰ μέσον τριβων 

διχαιωματος - ᾿ πογαπτρηδο᾽, Μ, πηδρυπδροιτᾶ, ἰ46ΠῚ ΘΥΤ.. οἱ ΟΥ̓» [568 

αῦϑαια μου --- “ἤ“ πποντε, Ταίοιί οπὰ Οταθο, κυριος -- ΘΟ ΡΓΙῸ οοΥ ΤῊ -- εχτισε με; 
Μ, δαοώτπ 3γ410ι, εἴ Ομ. ππες ΘΊΟΟΎΕ -- ἐπε, βητνε -- εἰς ἐργαὰ αὐτου; Βϑοΐαϊ, σοηῖγα 

σοὐϊσαπη Δυοτοτγιταἴθη1, κε πέσ οβητε -- σοά. ΧΧΠῚ εὐὐπδ τ τ δλλιε ἌδδῪ (Ββοῖαὶ Παυὰά 

νἱ 1) - Μ, πδιτούϑδαλιε οἍι, σοηβοηδηΐ Ψα]ρ. απίοχιαηι χεϊάχιανι (ασογοί α ρῥγὶη- 

εἷρίο, εἴ Ὠερτ. ἸΝῺ ἼΥ ΘῸ ὈῚΡ : ὅυγο-μοχ. οἵ Ογ. ἤθη ἀρῃοβουηΐ, εἴτ, ΕἸ6]4 δά ἢ. 1. 
-- “δύω τοῖοι οπι. -- οάϑη ππίεπερ -- ϑύσοσπποχ,, Β5ς. ργορτῖίο τηατίς ππεπερ, 

ζοά. χχπί πεπερ -- πρὸ τοῦ ἄιωνος -- εὐὐπᾶ ΤῸ τδάλιε ἀΐογαθο ςοά., Βθς. Ἄπδτει. ... 

--- “' ςοά. χχπὶ δοχποῖ (φυοά Β5οῖαϊ ργαθίογπ) δι) Ἂε φρᾶϑη ᾿ππιοῦι,, 5γΓ, -- Οὐ, χαὶ 

προ του τὰς αβυσσους πονησαν, Μ, ᾿πδ᾿ ΤΟΎ τδάλιο ἘΠΙΠΟΎΜ. 

Ρτον. ΝἼΠῚ, 14-24. 

ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ ΟὐΡΤΟ--ϑλητοισλ, Κο]. 1. 21 

Ὃς ΟἿΟΣ 



ὸ Ρ. οἰβ: 

9. ἙΑΠπὰ ΤῈ ἈΜΚΠΗΥῊ ἈΚΛΛΟΟῪ Εἴ εβολ' ελπὰ τ τάχρε πτοου Ὁ 
ΔΎω Νοαπλδοοε Ἀκπκᾶρ, ἈΝ ΤΟΙΚΟΎΛΛΕΝΗ᾽ Δοχποῖ Ἅε οάθη 

9 ΝΟΙΒῊῪ πλι; ἃ ΠΝΟΎΤΕ ὙΤἄλλιε πκᾶρ ἈΝ ὙΠπε᾿ ΔΎ ΔΡΗΧΕ 
οἱ απκὰἂρ εὐόορό φορὰ Ὑπε. εὔὐνδοβῖζτε τπὲ πεῖ πλαδο πε: 
8. ΔΎΩ εἰν προ πεθροπος ΕβΟᾺ οΙΧΝ ΜΝ ͵ΤΗΥ ΔΎΩ εὐνδωρκ 
ὃ ἩΑΛΠΗΤῊ ΕΤρὰ Ὑπε᾿ ΔΎ εὐνδρχ ΝΝΟΝ ΤΕ Ἀπκᾶρ᾽ εὐνᾶ- 
ὃ ΤΔΆΡΕ ΝΕΚΆΟΟΣΔΕ ΕΤρρδϊ' πεῖ πλλλαδο πὲ εἴοοβ τε πᾶο" 

ἄποκ Ἅε πεῆρᾶζςυε ναλλαδὶ πε νεϊευῬρᾶνε ἍΕ ἀλλληνε Ἄχπεο κι- 
1 ἸΉΤῸ ΕβΒΟᾺ ΝοΟΎοε9 πα: δΎΩω εὐνδεγῴρᾶνε Ν πτερεῦχωκ 

ΕΒΟἋ ΝΤΟΙΚΟΎΛΛΕΝΗ᾽ ΔΎΩ εὐἰν δε ρᾶνε εν πθηρε πῆρ λλε" 
ὃ Οᾶρε πεηᾶρωρ Ἅε τρὲ πρώλλε ρᾶζθε. ΤΕΝΟῪ 6Ε πἄζθηρε 
9. ΟΟὟΆΚ ἐροῖ᾿ ΤΟτΗ τ Ν ἐπϑᾶχε ππτδοβῶ χε ΕΤε τ Νὰρ οΥὐ- 
4 ΝΜΟΟ πᾶφρε ΔΎω ΝΤΕΤ ΠΡ οοφοῦ᾽ ἈΠΡΡ πβὸλ πνᾶ χπίο. πᾶ- 

ἴδτα Ἀπρώλλε ετδοωταικ ἐροΐ ἀΎὼ πρώλλε ετνδᾶρδρερ, 

Ἰ ροἥ. ΧΧΠῚ ἄχπᾶτε, 416] βθοαῖι5. οϑὲ Βϑοϊαὶ, 4 ποχ σοηΐγα αἰΓΙ 5416 ςΟάϊςοῖβ 

αποτοχ αἴθ} βου ἀεπΎ ΤΉ -- σοά. ΧΧΠῚ πακαλοου, ἃ Β8ς. ῥιδοῖογ 55 ΌΓΩ ---- “ἢ εαα- 

πδτοτδχρε ππτοου, Μ. οἵ ὅγγ. -- 6γ. πρὸ τοῦ ορὴ εδρασθηναι - γὼ ΠποπΆδοοε 

ἀλπκδιρ ΑΚ ΤΟΙΚΟΎΑΛΕΗ 5015 Παροῖ ΘΠ] ἴσα -- διορκποῖ ἀἴογαὰθ ςοά., Βδοῖαὶ ἴῃ τοχῖὰ 
δακύτοι, ἴῃ ποῖα ν6ΓῸ βου 11: (σά. Βογβ. 3.3, γϑοίθ παδοὲ δι μαποῖ ὅτ. αν. γεννᾷ με, 

Μ. δύβδοτ-- ὅππούτε.... δ. τπε, Μ. οἵ ὅτ. -- γ. χυριος ἐποιησε χωρας (8111 ΥὙὩν) 

χαι αοιχητους χαι ἀχρὰ οἰχουμενα τῆς ὑπ᾿ ουράνων (ϑγτ. - Α. υπ᾽ ουρανον) --- "ἴ εα)- 

πδοῖπτε..... πάκλαδο πε, ἴἴὰ δυϊἀθητιβϑίπης αϊθγη 6 ςοά., Βϑοῖϊαὶ τὰ ΠΊΘΠ ἃ 1585 δϑὶ βοτὶ- 

θδτθ: 7αὸ ἜΘ οο(. 22 ἀοδιιπί (510), ψιέας (5ις) Παδοὶ Οὐ. Βογβ. 353 ---- 553-25, Μ. ὅ5γγ. 
εἴ ατ. ογάϊηβ ἰῆνθῖθο: χαὶ ὡς ἰσχυρὰ εἐποιει τὰ ἄἀνὼ νεφὴ; και ὡς ἀσφᾶλεις ετιθει 

πηγὰς τῆς ὑπ᾽ ουρᾶνον; “και ὡς ἰσχυρὰ εποῖει τὰ θεμελια τῆς γῆς ; ἰηϊο γ. 29 

Μ. οσὕτὰ Ναϊρ. ΠοΡτ. ΑἸθχ. αἰ Π5ηπ6 ργαθυιτας : τες παιπϑρειζ πογακετᾶκριβηο 

ττδο (αχριβαάσμον αὐτου) εν Φιίοακ οὐὸρ, πιλον πποΎοεν πιοδκὶ πὰ ρα: 

οαάθῃ Πμαρεῖ ἴῃ τοχία ϑυγο--μαχ., 56 580 δῴ «1.» οἴτ. ΕἸο] 4, ὁΡ. οἶζ, ---- δ εἴοοθτε ἴδε, 

ϑγγ. -- Οὐ. ἀρμοζουσα, Να]ρ. σμποία σοηιροπθηδ, ἈΘΌγ, ὙἿΩΝ , Μ. οπι. -- 6 ῥηπι. 

- Μ,, ὅγζ. - ἀγ. οἱ. ---- δἰ δΎω, σεῖοτὶ σαὶ τ, οτε -- εαπδεύῴραπε ππτερεοκώκ..... 

Τ ΤΟΙΚΟΎΑΛΕΠΗ.. .... . τα πάτο πΐογηὰπα οοά.; Βδοῖαὶ ἴῃ ἴοχῖα.... τὐτερόκωκ...., 

ἴῃ ποῖα γϑσο: (νά. Βογρ. 53, παδοὶ πτερκωωκ εθολ ..... δὼ εὐπδεγῷρᾶπε 

φμαθ πὶ ζα]]ον ἀθϑδιηὶ (οά. (5ϊς) Βορβ. 52. Μίγιαμυ βϑᾶπθ δϑῖ, ἰρϑαπυ πρϑοῖϊνίβϑθ αἴγατα 
οοάοχ, Πα Θη 5101 δάἀθπάσππι ρτοροβαθγαῖ, ἰθοϊοηθπὶ παθογοῖ, πος ΠΘ -- ᾶρε ἀβαὰδ ἴῃ 

βη. 8015 παρϑῖ ϑαῃϊάϊςιι8 -- ςοά. χχπὶ πεοαδρίυωρ, ἃ Βϑβοῖϊαϊ ρυϑοθυυ 55 Ό 1 --ς ὅἢ πὰ- 

ὥηρε - ]ρ. οἵ μθρτ., Μ. οἵ ὅυζ. -- ὅσ. ἴῃ βίηρ. -- ϑτητπ..... ππδπὶο (Β5ς., ςοηῖτα 

ςοάϊοϊα ἀποτογταἴοθτη, ετετπηδρ, οοά. ΧΧΠῚ ΕἸΕΎΜΕΡ) ἀδϑαπΐ ἴῃ ατ., αὶσ. ποῦν. Μ. 
ΑἸοχ. αἰ ας. αἰϊτοῦ Ἰοραπτ: καὶ μαχάριοι οἱ οὗους μου φυλασσοντες δ᾽ ἀχουσατε 

σοφιὰν χαι σοφισθὴητε χαι μὴ ἀποφραγητξε, ζςοηβοηδῖ ϑυτγο--ίοχ., 584. ουγηΐὰ δαδοι 
ΒῸΡ ἀβίογβοο, οἴγ. ΕἸοΙά, ορ. οἷ. δα ἢ, 1. --α ὃ ετηδουτῖι, ἐροι ἄγω πρῶλλε τὸ ὅυγυ. 

γυΐϊρ. δοῦσς δι ΟΥ.; Με οἱῆς 

Ῥτον, ΥἼΠ, 25.-34. 

᾿ Ὶ Ὁ 

, ᾿ς Ν υ. 4. ἌΨ' 
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ἐν ἀϑιοοΎε ετὸ ΠΟΎΘΗ Προεῖο δὲρὴ πᾶρο ἡλλληδε εὐϑᾶρερ, 

85 ἘΝΟΎεόρΡΟ ππᾶσλᾶ πεὶ ἘἐΡΟΎν. πᾶϑιοουε γὰρ δενϑιοουε π- 

ὡδϑ πε᾿ ἀΎ ἐρὲ πους οοβτε εβολριτλλ πΧοεῖο: ἐρεὲ ποΥ- 

806 ΡΟΤ᾽ ἍΕ ΝΗῪ ΕΒΟἌΘΙ Τλ ΠΝΟΥΤΕ ἈΝ ΡΒ πιλλ ΕἸΟΟΥΠ. πετΤ- 

Ρποβε Ἅε εροΐ οεπά βλάπτει ΜΝ ΤΕΥΨΥΧΗ: ΔΎΩ ΝΕΤΆΛΟΟΤΕ 

ἌλλλΟὶ ΕὙῸ ΠΟΟΒῊΡ ΕΠΑΛΟΎ. 
Ιχ.1 ἃ τοοφιὰᾶ κετ ΟὙΗΪ πᾶσ: ἀΎω δΔοτἄχρο ποᾶςθα ποτΎ- 

9. Δοο δοκῶν ππεοτ᾽ δοκερᾷ ἈΠεοηρπ εὙρπᾶ δ Ὑ δο- 

8 0Οβτε ππτεοτράπεζδ᾿ δΔΟΧΟΟῪ πνεορλλοδλ' ἘΟΛΛΟΥΤΕ ΟΝ 

. ΟὙπού πτἄζϑεοει εχλὶ περ ΔῪ εχ φ44Ἅ406: ΧῈ ΠΑΘΗΤ 

ΕἸ ΝΦΗΤ ΤΗΥΤΝ ᾿Δρεο κοῦ δροῖ ΔΎΩ πεχᾶος Ἀπετδὰτ 

5 ποβδῦ χε ΔΛΉΕΙΤΝ ΝΉΤΕΤΠΟΎΩΔ ΕἾ ΒΟΔΟΝ πἄοεικ᾽ ΔΎΩ 
ὁ ππετπο εβολρὰὶ πᾶηρπ πτδϊίκερᾶ 10... κῷ ποὼτπ 

ΠΤΝΤΔΘΗΤ χὲ ΕΤε πεν ΠΤ ΤΕΤ πΘΙ ΝΕ ποὰ ΤΑΝ Τ ρκαη- 

δὴηὴτ χε ετετ πᾶρᾶρε ΔΎ χὲ ΕΤΕΤ ΠΔΟΟΟΥΤΝ ΝΥΝ ραη- 

ὅ5 οίοογε δῖ5, Μ. εἴ ὅυτζ. -- (τσ. εξοδοι -- ερὲ πουροτ Ἅε 5486 ἴῃ ἤη. 5011 Παθεῖ 

ΘδῃΙἀἸς5 -- ΡΓ. τῇ. ετοῦττ, δἰΐογα οἰ:ΠῈ σο(. ΧΧπῚ επτοοττι -- ἢ σε ΔΒ Ἄδλπτει, σοῖθτὶ 

οαπὶ Οἵ. ἀσεβουσιν (Α. ἀμαρταν) -- ετὸ πβηρ ρῖὸ ἀγάπωσι -- ἐπακον αΐογααα ςοά., 

Βϑοῖαϊ ρσορσίο πηασῖε σεπαδου -- ἴχ, ᾽ ἢ, τὰ. (Ρ. σε-2) δύω δοτδίροο οὴ οδτῦῦὶ 

ποτυλλοο (ΒΒ βοῖαὶ Πα νἱήάϊτ ποτυἈοο, οἵ ποη σγοοΐῖβ Ἰθρὶς βου η85 οἷ οποδις ); 

ςοηβοπαΐῖ Μ, δοτδΈρο πΖ πο τΎΛΔΟΟ ὥδροσ, Π6ς ΠΟΠ ϑυτο- ΠΧ. ἘΣ 7. ΘΝ ΎΔΟΒΒΟΣ, 

ζςοὐ. ΧΧΠῚ ΟΕΠῚ ΠΟΞΙΓΟ -- ΟΥΓ. --- ᾿ Π. τα. δοκομο, σποά 580. ργαθίθγπηιϑιϊ -- [46 Πη} εὐ- 

ϑηδς, ασδγη ἰθοΟΠ6ΠΊ, σοηΐγα ςΟά!ς 15 ΧΧΠ ἀποτοιταΐθηη, γοῖποῖ ἴῃ τοχία Β5ς., εἴ βουῖθιῖ 

ἴῃ ποία: (Ὁ4. Βογξβ. 2.3, γοοίο Παδοὶ.... εὐριιδι δ Ὺ -- ἀπῖθ δοοοβτε Μ. -- ὅυγ. εἴ αγ. 

ΠαὉ. κα! -- π, τὰ. ππτεοτράπηζᾶ, οοά. ΧΧΤΙ ἰαρὶ σα Ποβίτσο, ᾿ἰἰσοῖ, οχοῖϑϑα ΠΠΘΠΊγαηδ, 

ΔΙ Ιβοτῖς τὸ, ἀθ οὐπ|5 οχίϑίθπτία Παυά ϑιϑρίσαπῃ5 Β50., τγοῖα] ταηῖα πη ἰθοῖ ΟΠ θη) πτεο- 

τρᾶπεζδ. --- ὅτ οὐποῦ. πτδιϑεοεί -- ΟΥΓ, εἴ ὅταθς. μετα ὑψήλου κηρυγμᾶτος 

Μ. ὄγεις οὐκί πρρώονυ -- Π Το, περηδν ---- ΄ ΓΟ. ΧΧΠῚ ΠΕΡΗΤ ΕἸΡΗ ΤΗΥΤΙ, ΠΟ 

αὐΐοπι, αἱ ἰορι Βϑοῖαὶ, πδϑητ οὶ τηύτπ -- Μ, ᾧῴηετοι ἩΔΎΦΗΤ ὥὍεμ ΘΗΠΟῪ, ΘΎΤ, 

- τ. ος ἐστιν ἄφρὼν -- Π. το, δρεσρᾶκτῃ -- [46ΠῚ οἵ ςο΄. Χχπ ππετωδᾶτ ποβώ: 

᾿ ΡοδίΓαπΊδιη Πᾶης ψΟΟΘΠΊ, 41:46 ον! ΘΠ 11551Π16 ἸορΊ[Γ οἴϊα πὶ 1ῃ σοάϊςα πΠοβῖσο, Β8ς. ΟοῃΊ!- 

511; Μ, εἴ ὅγζ. -- ὅτδες. χαι τοις ἐνδεεσι φρενὼν --- ὅπ. τὸς (δακηῦτῖτ .ν ν νον ον ννον 

πτετποὼ Ἑπηρπ (εἴ Πάρος Β50. Ποη υἱά 11), σοά, ΧΧΠῚ,.... ΕεβοἌρακ πὴρπ - Μ., ὅγγζ. 

-- ὅτ, πίετε οἵνον -- ἢ. τα. πττδίκυερδ ἅλάλος!, Ββ0ῖα] ΡΓΟΡΙΙΟ πηγαί τὸτδίκερεδ, ΡΙῸ ον 

εχεράσα υμιν --- ὅ ἢ, τὰ, ππτετπκ ποώτῆ -- Γοά, ΧΧΠῚ χε ετετηδώπρ, Μ. ριπδ 

“τετεπώ -- ΑἸοχ. ἰνὰ βιωσητε, Νυΐϊρ. -- ΠΟΡΓ. οἵ ὅσ. οἱ νίνϊίο, στ. τινὰ εἰς τὸν 

αιωνα ὕασιλευσητε -- ἢ, το. χε ἐτεέτπεερ Οὐουποῦ πᾶρε, Μ. ριπδ ππτέτεπερ πεβδϑι, 

ΘΥΓΟ--ΠοΧ, «οὶ 5.], Οτγ. Ψυ]ρ. οὐ Ποῦτ. πο ἀρποβοῦηῖ -- π. τὸ. δυῳ χε (Β8ς, ἴῃ 

ΠΌ]]1Ο ςοά. νἱάϊτ χε) ἐτετπδοον ΤΑ ΤΡΌΠΦΗΤ ΡΓ ΟὙσΟΟΥτΤΗ, Μ. οὐ ἰδ τδρο 

Ἀπετεικδῖ ἐρᾶτο εις οὐυπώοιο, 5ΥΓ, -- Οτ, καὶ χατορθωσατε εν γνωσει συνεσιν. 

Ρτον. ΥἼ, 3; --- ΙΧ, 1-6. 

ἐΡ. δττ: 



ε 19 σεν ΔΟΎΘ, Εροκ ΠΡΕΝ 'Ρ,ΠΟΟΥΕ πῶν. πᾶζθηρε εκωδὴρΡ οο- 

᾿ ὧν ΔΕ, ἡ ," . ΐ 

ω ᾽ 5᾽ ν ͵ “ριξ 

ὼὰ δ λεεόσνιις ἊΝ ΣΥΝ ἩΓΤῚ φ ᾿Α ΝΥ ἢ “ Ξ ΕΣ 
ΝΣ δ Δι ᾿ ΟΣ ΟΝ ᾿] Ἶ τ' ὐηγα τνϑ χὰ} 

ἵ Ἷ ἡ. ᾿Ἶ ΤΡ ΝΥ ΡΝ "ἢ 

ῖ ) ᾿ ἡ νὰ λὰρς ΝΣ “ἀρ, 
ι τ ἐὰν“: 

δὰ οι ΧΟΝ 

. ἂ τῶ Ἁ 

Ἧ ἐξ. Υ͂ 

1θ0ή ' ἦν 

Τ᾿ ΦΗῪΤ Θ΄ ΟὙΟΟΟΥΤ Ν᾿ ἍΛΕεγῈ ΕἸ εοβ ΟΝ ΟὙΦΙῊ ἘΟΟΟΎ ΤΩΝ. πετ-᾿ 
το ΝΝΕΤΦΟΟΥ εν ἃ χὶ πδο πϑενοώς" ἐρὲ Οὐο ΝΗῪ εχἧἧ 
ΝΕΤΦΟΟΥῪ οὶ ΠΕΤΟΥσδ ΟὟ ΕΒΟΆΦΗ ΤΟ, ΦΕΝΕΔΕΆΚΗΛΛΕ ἍΕ ΝΕ 

δ ΝΕΧΠΙΟ ΕΤΘΟΟΠ Ἀπᾶδοεβηο. ἈΠΡΧΠΙΕ ΝΕΤΦΟΟΥῪ χὲ πΝεΎΛλλε- 
" ΟΤΩΚ᾽ χπιε᾽ Οοὐοᾶβε τἀρεολλεριτκ. τ ταφοραλη πΟΎοΟΦοο 
ὙἄΡΕΟΩΡ ΦΟΎΕ οοφοο τ ᾶλλε πλικᾶιοο ΤρεουΡΠΟΟΟῪΝ ἣπ- 

ι΄ ΦΟΥΌ. ωΤΑΡΧΗ πῇ ͵τοοφιᾶ ΤῈ ΤΆΛΝ Τ ΑΛΔΊΙ ΝΟΥ ΤΕ ΠΆΛΗ ΤΡΆΛΝΘΗΤ 
λε πνετουᾶδβ πὲ πωρπ ΝΟΟΟΥΝ᾽ πᾶ ΟὙΦΗΤ ἍΔΕ ἐπ ἄ ΝΟΎΟ πὲ 

1 ΕἸΛΔΕ ἐπῆολλοο. ὃδϑκ πεΐολλοτ τὰρ κπὰρ ΟὙποΟδ πᾶρε' ΔΎΩ 

Φοο εἐκῆδειρε πᾶὰκ “4.15 ΠΕΤ Θὲ ΤΟΎΩΚ᾽ επε εκ ᾶ πϑῦ εκ ἄσεκ 
ΠΕΘΟΟῪ πᾶκ οὐδᾶκ. πετ τᾶ ΧρΟ κ33106|) ΕΧῊ φεπνσολ᾽ πᾶϊ εἰὶ- 

ἌΔΛΟΟΝῈ ΝΟΕΝ ΤΗΥ ΔΎΩ ΕἸΠΗῪ ποὰ ρενο ᾶ' λὰ ΤῈ ΕὙΘΗΔ᾽ δοίκω 
τὰρ πόα! ΝΝΕΘΡΙΟΟΥΕ Ἀπεολλὰ ΝΕΛΟΟΛε ΔΎ Δορπθ ππε- 
ΦΙοΟΎΕ πτεοοςϑε ἌΚΛΑΛΙΝ ἌἈΛΛΛΟ ΟΕ θβλοοςε Οὐ ΤῊ οὐχᾶϊε πᾶτ- 
»ΛΟΟΎ ΔΎΩ δὴ ΟὙΚδἂρ, εὐ ηκ Νειβε" εὐσυοΎρ, ἍΕ ἘΡΟῪΝ ΠΝΕς- 

δλλεεγε ετεοβῦ οὴ ΟὙρίη εοοου των 8015 ΠᾶΡοῖ ἱπίογργοβ ϑαμιάϊσαβ, αἱ ἴοσ- 

ἴα588 ΘΧΡΙΙΠΊΟΓΟ ὙΟΪα ΠΟΌΓ. ΠῚ ὙΠΟ ΝῚ τ γυ]ρ. δὲ αριδιιϊαίθ ΡϑῪ νας 

»γιάοπέϊαθ ---- Ἶ ἢ. το. πετοβω ππεϑθοου απδχὶ πᾶ πρποώςυ, Β5ο. ῥσγαβίεσμῃηϑιζ 
ΤΠΕΘΟΟῪ -- ερὲ Οὐ ΠΗῪ ΕἌῊ ΠΕΎΦΟΟΥ (η. τὰ. ΕἌῊ πεθοον ρὰς πετουδώςτ εβολ- 

ΘΗΤῸ 5011π85 ΘΠ] ἴοὶ δ ηΐϊ, σοῖοτὶ ΠΟη ἃρσποβοθηΐ -- ἢ. Τὰ. ΦΠΕΧΕΆΚΗΜε πὲ πεχ πιὸ 

(Ββς. μαιά ποῖαν!τ οπελεἌκηαλε, οἵ, βργοῖα ττατῃ σοάϊσαηι ἃποτοτγιϊαῖθ, δαϊάϊτ πε 
πετπῖο) ετίθοοπ ἈΠ πάσεβηο -- ϑυτο-Ποχ. ἴῃ ἤμθ ὙΘΓΘῸ5 ἰλααξὰς ἔκος ἤξϑοα ρα βλο 

9 ον Ἰἰωλο, Μ. Ψυὶρ. Πορτ. εἴ Οὐ. πο δἃρποβοιηῖ, οἴτγ. ΕἸ6]4, ορ. οἷξ. ; Βἴπς 54 Πϊ- 
ἄϊσι5 οπλ. ἐλεγχὼν ὃς τὸν ἀσεβὴη μωμησεται εαυτον, 486 ΡΑΤΙΪΟΓ ΠαθοηταΓ ἴῃ ϑυτο-- 

[οχ., ἴΐθηι 'π Μ. αρϑημς ὃς --- ὃ π, το. πεθοοῦ -- ροβῖ ἀπιε Μ. μδῦ. ὃς --- " αφοριαν 

Ξ- ἀφορμὴ -- [ὰπι| οςοά. χχιτ, αἴ ἠοΐαῖ Β80., πὶ ἢ. 1α.», 48 πηι ἴρ88 πορίοχίῖ, παδϑηῖ 

τδρειρωρποοουν προυο, Μ. οἵ ὅγγ. -- ΟὟ. χαὶ προςῦησει του δέχεσθαι --- ὃ πτααπττ- 

ΡΆΠΡΗΤ λε, Μ. εἵ ὅγζ. -- ὅτ. χαὶ βουλὴ -- ἢ, τὰ. πὲ «Ὁποοουῦμ, ΠΟῚ πιυρποοουν, 

αὐ νἱάϊε Βϑβεῖαὶ, 41 τηϊηΐπις ἀπ γα άνοσιϊ πὲ πὼρ ποοουπ ΤΟὐϊςοὶθ χχπι, Μ, εἴ ϑυγ. 

Ξ- ὅτ. συνεσις -- πᾶ οΥρητ... πε, Μ. φδούαλλευι πε, ὅ0γ. -- Οὕ. διανοιχς ἐστὶν -- Ἅε 

-- ςοά. χχπι. Μ. ὅγυγ. οἵ ΑἸοχ., π᾿ τὸς ΟΠ.» τ. γὰρ -- ἃ. τὰ, εἴλκε πποικος, ααοα Βϑς. 

ὩΟῺ νἱαάϊῖ ---- δ᾿ ἢ. το, εἴσρη τε ἐκπδρ οὐποδ πᾶρϑε ΔΎ ποεουτορ, ἔροὸκ πϑιροιιπε 
πῶπρ, τ. τουτῳ γὰρ τῷ τροπῳ πολὺν ζησεις χρόνον, και προςτεθησεται σοι ξτὴ 

ζωης σου, σοηβοπαπΐ ϑυτο--Ποχ. οἵ ΑἸοχ., 86] αρβαὰδ σοὺ, ἴζοαι Μ., αὶ οἵ οὔι. γὰρ 

-- ράχποογε οχ ςοά. ΧΧπι,» ςοά, χχῆι. ἴοςο ρὰς ταϑαγαπι Παᾶθεῖ --- ἢ πετϑιτονῶὺκ - Μ., 
ϑγγ, -- ΟΥ, ἴῃ Ρ]. οἵ βίης ργοηοῆι., ἃ. τὼ πλησιον -- ςοά. Χχπ εἰὐπε Ἅε - Μ, ὅϑυτ. 

οἵ ατ., ςοά. ποβίοσ οὔ. Ἅε, αυοα Ββς. ἁἀδηοἴαγο πορίοχιζ -- ἀγὼ εαπετ, Μ. ΞΟν. ὃ 

δαυτος διωξεται, ᾿άρθπι ϑυγοτ-οχ., 564 51 ἀβῖοσῖδοο ἄϑᾷὰς ἃ ἤηθυ νΟΓΒᾺΒ -- αἰϊ, ἄνω 

ΞΜ δυσίν, ὃ 8. Ροβὲῖ εὐγλλοοιθς ϑα 14. οπι. ὃς -- ον ἢ πειθε, Μ. οἵ ὅυζ, - Ὅν. 

ἡ κοι  ύνν εν διψωδεσι. ᾿ 

Ῥιονυ. δ, 7-12. 



Ὁ ΥΥΨ δ ΡΣ 

ἘΝ ΕῚ 

ι3 σχ πουϑώώσθε: ΟὟΝ ΟὝοριλλε ΠΝ Δ κλλὲ ΔΎ ΠπΑΘΗΤ 
“ πᾶρόρωρ, ἌΠΟεΙΚ᾽ τ δὶ ΕἸῈ ΝΟΟΟΟΥΝ ἂν Ἄπωιπε: δορλλοοο 

ΦΙΡΝ πρῸ Ἀπεοηΐ οι ΟὙΤΟδΟ ἐΟΟΎΟ ΝΟ, ΕΒΟἋᾺ Οὴ᾽ πεπλᾶὰπτειᾶ: 
1ῦ ΕΟΛΛΟΎ ΤΕ ἐπε τπᾶρδτε, ΔΎΩ ΝΕΤΟΟΥΤΩΟΝ ΟΝ ΠΟΎΦΙΟΟΎΕ 
ιὸ εοχῶῦ φλλλόο χε ΝΛ ΠῈ ΠΑΘΗῪ ΕἸῸΝ ΤΗΥΤΝ τδρεορᾶκτο 
ιτ ὐδροΐ : ογεροᾶφπε λε πνετδδᾶτ ποβῶ εκ χβδλοο χε 
ΟὝΣ ΝΦΕΈΝΟΕΙΚ ΕὙΦῊΠ ΟΝ ΟὙΟΎΡΟΤ᾽ Δ. ΟὙΛΛΟΟΎ Ν ΧΙΟΎΕ Εὐ- 
δολό. δΝΟΟΟΟΥΝ ἍΔε ἄν ΧΕ ἐρὲ ἥἴρωλλε ΔΟῪ οἄρι τηο᾽ ΔΎΩ 

ΕΟ ΤΩ ΛΑΤ ἐππᾶ πᾶλλπ τε. ἀλλὰ ΠΟῪ ΕἘΠΟῪῈ ΝΥ ΆΛΟΟΚ ὁ 31 

πεολλᾶ: ΔΎ ἌΠΡΟΛΝ ΝΕΚΒΔᾺ ΕΦΟῪΝ Εροο᾽ Ττἄϊ γὰρ ΤῈ 9ὲ 

ετκνᾶχιοορ ΝΟΎΛΛΟΟΥ Ἄπωκ ἂν πε’ ΔΎΩ εἐκπ ΔΟΎ Β που- 

Εἴερὸ πλλλιο. σᾶριωκ εβ0ἋᾺ ΠΟΎΔΛΟΟΥ εὐὐπὼκ ἂν πε ΔΎω ""- 
προῦῦ Εεβ οΔΟΝ ΟὙΠΗΤῊ ποϑλλλλο᾽ ΧΕ Εκερ ΟὙπΟῦ πᾶρε' πετρῶν 
τὰἂρ ἘΡΟΎΝ ετ δὶ ον βὼκ ΕἘΠΕΟΗΤ εἄλλδ τε πετνδοᾶφοο! ἍΔΕ 

εβοᾺ αν δου δὶ ΔΎ ον δῶν, ΕὙΟΎοει πᾶρε' σεν ΔοΟΎ, Ἅε 
ΕΡΟΟΩΙ ΠΦΕΝΡΆΛΧΠΟΟΎΕ πων, :: 

χ,ι τὐᾶρε ΟὝὙΩΗΡΕ ποοῷοο εὙὐῷρᾶνε Ἀπεύειτ᾽ ΟὙΔΎΠΗ ἍΕε 

9 ΤΕ ΔΎ πὲ ΟὙΩΘΉΗΡΕ ΠΑ ΎΡΦΗΤ. πᾶρωρ Δ ΓΡΗῪ ἂν 
πηΔΝΟΆΛΟΟ ᾶρε ὙΤΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ Ἅε ΠΟΎΡΑ εβολρλλ ΠΑΛΟΎ. 

-- σ᾽ 

8 ἤπχοειο ΝΔΑΛΕΥΤ ΟὙΨΎΣΧΟΗ ἂν πλικᾶδιοο ρᾷ περκο' απ ᾶ-" 

.« ΟὙΩωΣΟ λδε ἅπῶπο πήδοεβηο. ἂρε ΤΆΔ ΤΦΗΚε ΘΒ β τε 
5 πρώλλε' δρε πόϊχ Δε ππχώωρε ρρβλϑλᾶο. ΟὟΝ ΟὙΩΘΉΡΕ 

εὐ Το ΒΗΎ πᾶρ σοφοο απᾶρω Ὧε ΠΑ ΘΗΤ φῶς ρεσοκι- 

“ἢ ππεοσίχ -- Μ,, 5γζ. -- ὅτ. αὔβαις αὐτου -- πογωώωσε ρῖὸ ἀχαρπιᾶν --- 15 πο 

δ ΟὟ ἅ544Ε ΔΎ ΠΔΘΉΤ, Μ, οἵ 5ΥΓ. -- ΟΓ. Ἰπνοῦβο ογάϊπο : ἄφρων χα! θρασεια -- αἴοτ- 

406 “04. τὶ ετε ἸοσΟΟΎ" δι, οἵ ἰἀπηθη 504] ἴῃ τοχία Ππαροῖ ποοούη δῆ, οἵ ἴῃ ποία 

50 1: (4. ΒΟΥ. 2.3. γϑοίο Ππαϑοὶ τπτδιι ετε ποοοουν δε! --- δ᾽ ἐσΟΎΟ Ὁ ΕΒΟἋ ΡῥΓῸ εμ.- 
φᾶνως --- "ἢ ςοἄ. ΧΧΠῚ τοοί15 πε ρίοονε -- εοὐκῶ ἅκαλθο 5015 Ππαροῖ ϑ8 Π1 4165 --- [δ ἍΕ 

ατοταπα οοά. συπη Μ. Μαῖ. οἱ Α., Βϑβεῖϊαὶ οὔἹ. σὰπὶ ϑυγο--Ποχ., στ. Παρ. χαὶ --- 17 ογώαλι 

Ρτο αψασθε “--- " Ἰη1|0 ΟΠ. τπῦτος! -- χε ερε (Ββς. παιιά υἱάϊτ ερε) πρώαλλε κου ρᾶ- 
ὅτης, Μ. εἰ ϑγζγ. - ὅτ, οτι γηγένεις παρ᾽ αυτῇ ολλυνται -- ρὰκ πεοιιᾷᾶ -- Μ. οἵ ὅγγτι, 

τ, αὔϑαθο αυτής -- ΔΎΩ εκηδογώτβ πογειερ πεύλλλλο -- Μ. οἵ ΘΥΓΟ--ΠοΧχ., ΠΟ ΠΟῚ 

ΑἸοΧ, χαν ὑπερβηση ποτάμον αλλοτριον, ΟΥΓ, ΟΠ. -- Ροδῖ οᾶφωκ οἵη. ὃε -- εἰὐπώκ, 
ἴτὰ ς04,, Β5ς, οἀϊάϊτ ἐπώκ -- ΞΟΠ] οη πετρῶν πὰρ ὕ5406 δή απδώπ εγουοει πᾶρε 
5015 Παδεῖ 58 Π14!1ο015 -- ερου] (51.), ὑγὸ εροκ -- οοά. χχπὶ πρειραβποου, οἵ πος μαμὰ 
ν᾽ Βδςϊα] --- Χ, 1 χεπεοείωτ εἴ ππτεολλδδν -- Μ. οἵ ϑυγΓ. οχ Ἰίηριὰς ἰπάοϊς, Οτγ. 
ΟΠΊ, χύτου ἴῃ πἴτοααο ἰοςο -- ςοά, χχπὶ πδθητ ἃ Β'ϑ8ο. ῬΓδΔΟΙΟΓΠ, 5511 ---- ὃ απδ ον ς 
- ἀνατρέψει --- ' πδίκ -- ϑγΓ, οἵ Οἵ.» Μ. πιδήδυρ, ---- ἢ Ββο. οβοϊϊαπίθγ οὔ. εὐ τοᾶ- 

Ν 

θην -- απηδόηρώ τ χρησεταν -- Μ, οἴ. ὃς. 

Ῥγον. ΙΧ, 13 - Χ, τ-ξ. 
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κΡ. ὅτε: 

ἐς δΊΕι: 



τ0ῦ 

ὡε’ αν ΔοΥ χ δὶ δὴ ΟὙΚδ Ὑαλὰ ΠΟΙ ΟὙΘΗρε ποᾶ με ΟὟΝ ΟὝΘΗΡρΕ 
λε πᾶρᾶνολλοο πδούζυλα ρα πώρρ. αν δου ΟΡ, ΕΡΟΎΝ διλκ 

δ πιῦωλκ᾽ ΠΕΧΠΙΗῪΤ νΝνἄου λα ογκ προ. ΕἘρὲ ΠΕΟΛΛΟῪ ἈΠΝΟΎΤΕ 
διχΝ τῶᾶπε ΝΝλιΚκἄιοΟ ΟὟΝ ΟὙΘΙΝΗΒ Δὲ πωᾶρᾶρε πνᾶρωβο 
ΝῪ Τἄπρὸ πγδοεβηο. ΟὟὙΘΟΕΙΤ ἐπ ΝΟΎΟ πὲ πρπλλεευε ψ1πλι- 

8. ΚἄΙΟΟ πρᾶν δε πῆδοεβηὸο πνἄᾶχενᾶ. ποοῴῷοο δρῶ πείθητ 
πᾶςὼπ ἐροα] ΜΠ ΉΕΝ ΤΟΛΗ᾿ ΠΕΤΟΤΡΤΩρ Ἅε εὐδόολλε ΟΝ πες- 

9 ὉΟΠΟΤΟΎῪ πᾶρε. πετλλοοςθε ΟΝ ΟὙΛΑΝῪ ΒΔ ἌΦΗΤ εὐἰλλοοςθε οΝ 
ΟὙΤΑΧΡΟ ΠΕΤΚΤΟ Ἅε Εβ0Ὰ πΝΕΟΦΙΟΟΥΕ δου ΕΒΟΔ. 

ΤΣ : τὺ πεν χώρλλ ΟΝ ΝΕΟΙΒΔἋᾺ ΟΡ ΟΥΚΡΟΟΙ ον ΔοεΎρ, ΔΎΠΗ ΕἰΦΟῪΝ 

ππρώλλε ΠΕΤΧΠΙΟ ἍΕ οὴ ΟὙΟΎΩΝ, ΕβθΟἋ ον δᾶ ΔΎ ΠΕΙΡΗΝΗ. 
11 ΕρΡΕῈ ὙΠΗΣΤῊ πων ΟΝ ὙόΙχ πλικᾶιοο πτᾶκο Ἅλε πᾶ- 
.φωβο πττᾶπρο Ἀπᾶοεβηο. ὐᾶρε πλλοῦτε ΤΟΎΝεΟ ΟὙΐ- 

τῶ Ν᾽ ΟὟΌΝ Ἅε ΝΙΛΑ ΕΤΕ ΠΟΕΧῚ ἀν ΠΌΝΟ ΤΆΛΝ ΤΒΗρΡ πᾶροβ- 
ι ΟΟὟ. Ππέτεινε ΠΟΎοΟΦιὰ ΕβοΟλΟΝ ρ δ" εν ἄρωρτ ποΎρωσλε 

“πΑΘΗΤ δὴ ΟὙδέρωβ: ποοφοο πᾶρωπ πρενγοώςυ" τ ᾶπρο Ἅε 
ι' ΠΟΥΘΤΡΤΙΡ πᾶρν ΕἘΡΟῪΝ ἘπΠΟΎ 9. πέεχπὸ ποΎρλλαδο πὲ 
ιὸ ΟὙΠΟΔΙΟ ἐσορ χ᾽ ΠΟΥ τς] Ἅε πνἄοεβης ΤῈ ΤἈΝ ΎΦΗΚΕ. ὐδρε 

περ βηγε Ἀπλικᾶιοο χπὲ πωνϑ᾽ πκᾶρποο πῆδοεβηο πὲ πποβε. 

5 πδοώφυλα ρτΐη. Μ. εἵ ὅυγ. - ὅσ. ἀνεμόφθορος γινεται -- απδουονρ, ΕΘΟΥΤ Ὀ5ΞαῸ6 

ἴῃ βη. βοῖι5 παροῖ ϑδῃϊαῖς8 -- ὃ ἄπποντε, Μ. εἴ ὅυζ. -- ὅσ. χυριου -- πτλίκδιοο, (ο- 
τοῦ ἴῃ βίηρ. -- Οὐϑιπηβ Ἅε πώδρδρε..... τππδοεβηςο, Μ. οἵ ὅυσ. - ὅσ. στομα ὃς ἀσεβωὼν 

χαλυψει πενθος ἄωρον, Μ. κπιδοεβηο -- ἶ ογοοειτ ἐπδιπονοι, σοῖο σαπὶ ΟΥ. μετ᾽ εγ- 

χωμίων -- πε, Μ. δηδις, 5υΓ.-- ὅτ, οαι. -- λεπλικδιοο -  Ν Ὅ]Ρ. οἵ ΠΘΡυ., Μ. εἵ ὅγ. δι- 

χαιϊων, ἴά. ϑγγο--μοχ. ἴῃ τοχῖα, ἴῃ πιᾶγρ. μων» ἰϑβαν κασι -- ππδοεβης -- ὅυτ. αὶς. 

εἴ Περτ., Μ. -- ΟΥ. ἴῃ ἰπρ. -- ὃ 
χαρδιχ, ϑγτο-μοχ. βῶ κα ἰὩὰὶς -ἰ τειν τολη, α]5. ΠΘθτ. ὅτ. οἵ τ. ἐντολας, Μ. πι- 

ποοῷοο οὰὰ πεῦρητ -- Μ., Ναυὶρ. Ποργ. οἵ ασγ. σοθὸς 

-- . δ 

ὥελλο -- πεττρτωρ ΔΕ 5416 ἴῃ ἤη. ρῖὸῸ ὁ ὃς ἄστεγος χεῖλεσι σχολιαζὼν υπο- 

σχελισθησεται ---- 5. Πϑβϑοῖο οὐ Ββοῖαὶ ᾿ηἰτῖο ΠυΪϊῈ5 Ὑ6Γ5. ποίαν : « σηαθ ἡμεῖς νϑνΣ. 

ἀοογαμπί, οηιΐδδα αὖ αθιαπθηδο τα δε ρρίογὶ ροδδιιπὲ πετάλοοιθε οὴτ ΟΥΑΙ ΒΔ ἌΘΗΤΥ, 

οαπὶ πᾶος γοῦρα Παρθαηῖογ ἴῃ οοάϊςο, οἵ αἰ πλοάθ οὔηῖϑϑὰ βίηϊ ; ὶπς ὐαϊξ: σοψεξεν 

ποη πετάκλοοιθε (510) τ] παδοίιν ἴῃ Οοάϊσο, δα πδόλοοιθε οι ΟὙὙΔΆΡΟ δἴδ., βίσυϊ γρᾶρϑο 

ΡΟΒαΪϊς ἴρ56 ἴῃ τοχία -- Ἅε -- ὅυγ, οἵ ὅσ. Μ. οἷν. -- ππεο ϑίοονε τ ϑυτ, οἵ ΟΓ., Μ. ζει 

πεσακιτ --- ὃ ἌΎπη -- λυπᾶς -- λε -- ὅγΓ. εἵ ὅτ.,) Μ. οῃι. ---- δ πὶ τδϊς -- ϑυτ. οἵ 
σι., Μ. ετῴϑεν πείχικ --- ᾿ἢ Ἅε -- ὅυΓ. οἵ τ., Μ. οτι. --- ἢ εθοᾺφπ ρα, Μ. -- ὅϑυυ. 
εβολόνενς πεηοφοτου, Οἵ. εκ χειλέων -- δῖ οὐδέρωβ -- ὅγτ. εἴ ὅτ., Μ. φαϊτ. Βοι- 

γίαπὶ ὥεις πεηβθωτ, οὐϊτ. ἀθ Γασαγάθ ὅσες πεοιυθτ --α δ πρεποτυ,, Τετοτὶ 

σα ὅτ. αἰσθησιν --- 15 ποντρᾶκαλδὸ -- ὅυγ, οἵ Μ. πουρῶμι πρδιιδο, ΟΥ̓. πλουσίων 

-- Ββεοῖαὶ μπαυὰ νἱαϊτ πε -- ππδοεβηο - Οἵ.) Μ. ἰῇ βίμρ., ϑυγ. ἰβέλλον το ἰδ πέπλικλιος, 

ςοἴοτὶ -- Οἵ. ἴῃ Ρ]. -- ροϑὲ πκᾶρπος (Μ. πουτὰρ.) ϑαβιὶά. οἱν. ὃς. 

Ῥτον. Χ, 6-τό. 

ἣν ον" ἐμ ρων ..ἃ 

Φαν" νδν νϑι ϑνωδον δῶν ὦ Δ γε ἔλα ἀφ δὰ 

᾿ 

9 
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1 ὡδᾶρε τεοβῶ φδᾶρερ, ἐνεφίοουε πωνδ' τεοβῶ Ἅε ΕἼΤῈ "“᾿- 
ι5 ΠΟΎΧΠπΙοο πλᾶνᾶ. Ἂδρε ΝΕΟΠΟΤΟΎ κλλλεῚ ρὲπ ΟὙΔΑΝῚ χὰ Χε' 
9 ΦεΕΝΑΘΗῪ ἍΔΕ ΝῈ ΝΕΤΕΙΝΕ ΕβΟἋ πρενοᾶοου. εἊβολον ΤΑΝ - 

δᾶφ, πωᾶχε π᾿ εκρ ΒΟᾺ ἐνοβε' εκτοο Ἅε ἘἐπεκοπΟ ΟὟ καὰρ ἢ Ρ' οἵη: 
30 ΡΆΑΝΦΗ Τ᾽ ΟὙΦΗῪΤ ΕὐἸΟΟΤπ πὲ πλᾶο ΠΝ ΔΙΚδΙΟΟ ΠΡῊΗΤ ἍΕε 
": πῆδοεβηο πᾶάωχπ: ΝΕΟΠΟΤΟΥ ΠΗ ΛΔΙΚΑΙΟΟ ΟΟΟὟΝ ΠΝ ΝΕΤ ΧΟΟΕ" 
9. ρὲ ΠΑΘΗῪ Ἅε ΝΔΛΛΟῪ οὴ ΟὙόρωρ. ΠΕΟΛΛΟῪ ἈΠΝΟΥΤΕ πετρ- 

8. ρβιλαᾶο ΔΎΩ ΠΝΕΎΟΎΟΡ, Ερο] ΠΟΥΔΎΠΗ ολλ ΠρΡΗ τ. ὐᾶρε 

πᾶΘΗΤ δῷς πειοώβε εἰρε ΠΟΥ τ δΔο ΤΕ δρε πτοοφιὰ ἍΕε 
9. Χπε ΤΆΝ ΤοΑΒε πρώλλε. ὐἄρε πᾶοεβηο ὠϑεεῖ ολλ πτᾶκο᾽ 

ΘΟΤΕ ἀπάᾶοεβηο ΠΉΤΟΟ ΕὙΝΗῪ εχ] ΝεπιθΎαλιᾶ λε πῆλι- 

85 ΚΑΙΟΟ σΟὙΠπ. πᾶἄοεβηο πὰ Τἄκο οὴ ΟὙδ ἃ ΤῊΗΥῪ εσλλοοίθε᾽ πᾶλι- 
5 Κᾶϊος Ἅε πᾶρᾶκτο εβ0Ἃ ἀλλλοο ποουχᾶϊ ὧδ ἐνερ. ΠΘὲ 
πουελελριαχ εὐδορβοονε πππᾶδχε ΚΓ ΟὙΚΑΠΝΟΟ ΠΗ Δ᾽ 

1 τ δὶ τε θὲ τπᾶρδ πολλὰ ΠΝΈΤΕΙΡΕ κλοο. ὐἄρε ΤΑΛΝ τ λλδὶ- 
ΠΟΤΕ ΟὟ ΟΝ ΟὙΝΟδ πᾶρε' προλῖπε Ἅε πῆδοεβηο γπᾶἄσβοκ. 

. . . . . . . . . . . 

ΜΝ ῦ ΘΔ τ: “Ὅνοηυ δε ονϑετεττολια δὴ ἡδὶ, τᾶς Ὁ: χχιν, 
Ὶ --- --- ΞΡ 5 ΞΞ Ξ-- Ξ -- - -Ξ Ξε: 

ΟΠ 9ὦὧπε ἀν᾽ ποᾶβε. Ὡπνουδο ΠΟΎΡρΡΟ᾽ 90βὲε ἀν᾽ ἐπόωντ πὶ ξ΄ 

, ' 1 ροβῖ επερίοοσε Ἵοπ Μ. εἴ Αἰεχ. οὔ. δικαιας; ϑυγο- Ποχ.: ἰκδὸ ἔχον ἸΆω; οἷ 
Ἰρεῖξον, --- 15 πέτειπε ΕβΟἋ -- ο! ἐχφέροντες, Βϑ5οϊαϊ, σ1πὶ ἴῃ ἴοχῖα πηθπάοϑβα βου ρϑίββοῖ 

ΕΙΠΕ ΕΡΟᾺ, ἔγαβίγα αἴοῖς ἴῃ ποία : 74, πὶ ζα1107, σογγίβοπάαο πἰϊίηιαθ νόσος, πε- 

τεῖπε ΕΘΟΎΝ πρεποᾶϑον; Μ. ετιπι ΕβοἋ θεῖ ρώον, εἴ ροβῖ ϑφεῖδιθηῖτ 844. "δώ 

-- ἀφρονεστᾶτοι --- 5 επεκοποτοῦ -- Μ. εἵ ὅυζ., Οζ. δῦβϑαμιε σοὺ --- " ογϑητ, ἰΐα οςοά. 

ΡΙῸ οΥρᾶτ -- ἄργυρος -- ΠΣ ΑΙΚΔΙΟΟ, σΘίοτΙ ἴῃ δίηρ, -- ππδοεβηο - Μ. ὅυγ. Ὗα]ρ. οἵ 

ΠΕΡΓ., Ογ. ἀσεβους ---- "΄ πεολλον ἄχπποῦτε -- Μ., ὅ50ζγ. υ]ρ. Περγ. οἵ τ. ευλογια 

χύριου : ρμόβῖ Παᾶθς Μ, οἱ Ογ. δὐά. ἐπι χεφαλην δικαίου, πα ϑδῃϊάϊςιι8 ἀπὰ σα] 

ϑγτο-Ποχ, Ψα]ρ. εἴ ΠΕΡΓ. ποη ἀρποϑβοῖϊ -- οὰξ πρήὴτ -- ϑ0Γ. εἵ 6τ.») Μ. ἐπειιίιρητ --- "ὁ κε 
πεεοώβε, Μ, εἴ ὅγγ. -- τ. 5ἴπε αὐτου - πογαππτώδοτε, συ. -Ποχ. [λαοῦ ) Μ. -- (Γ᾿ 
πρδηπετωοΥ --- ἢ δρε πδοεβηο..... ρᾶκ πτᾶκο -- ὅυζγ. οἵ Οἵ, Μ. πιδοεβηο Ἅε 
πιτᾶκο ετόΐ ἀχμος -- Θοτε πάοεβηο πτοο ΕἸπΗν εχώς (50. ἴῃ τοχία ΕὙπΗυ 
εαώσ, ἴπη ποία δυίεπι ςοτρὶς εοπην εχώς) -- αὶρ. εἴ Περτ. ΝΠ νὰ ΓΔ 
ἼΞΝΝΊΞΩ . Μ. Παρ. ταπίαπ) ετιτὶ ἀλάλοο, ΑΙοχ. νοσο δουλευσι ὃς ἄφρων φρονιμω; 

ϑυτο--Ποχ, εἴ ΟΓ. ποη δρποβοιηΐ -- πεπιθύακιδ. Ἅε ππλικδίοο, Μ, οἵ ὅυτγ. -- τσ. επιθυ- 
στα ὃς δικαιου --- “5 ἐεβοἋ ἄξακοο -- Μοπιρῃ., ὅ501. -- Ογ. ομι, --- "ὁ ππέτειρε ρῖῸ τοῖς 
χρώμιενοις --- “δα οὐποσ' πδρε, Μ. οἵ ὅ0Γ. -- Οσὐ. ἡμέρας : Β5εῖαὶ τηθῆάοβα ἴῃ ἴοχία 
δῖ οὐποῦ πᾶρε, ἴῃ ποία Ψ6͵Ὸ ἰοοί!ΟΠ6ΠῚ ἃ 56 σοηίοοϊαΠ] Θηηθηάατο σοπᾶϊιγ, βο 6 η5: 
74 εογγίροπαα οὐώρ, ττρειφοου, νοὶ οἷ᾽ ΟὙΟΎΠΟΥ πάρε --- ΧΧ,! γον ἍΔΕ πιλλ᾽.....ὄ δὶς 
ὅϑώπε δι᾿ ποδβε, ΒΥΓΟ-Ποχ, δἰ ας [56...5... ἴοον "ὶ «αϑονο δ θον ον 5, οἵ Ὑυ]ρ. 
φμϊσμηιαμ 15 ἀφ οοίαίμγ πο ΘΥῚἐ δαρίοη5, τ, πᾶς ὃς ἄφρων τοιουτοις συμπλεχεταᾶι; 
ΑΙοχ, εἴ 4111 ῥγαθγηϊτῖ, πᾶς δε ο συμμιενομενος οὐχ ἐστι σοφος; ςἴτ. ΕἸ6Ι4 ἀἀ ἢ, 1. 

Ῥίον, Ἃ, τ 32). ΧΧ, 152, 
Ἢ 
ἣ 
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ΟὙΛΛΟΥῪΪ ΠΕΥ ΤΒΟ Ἅε᾽ ἀκλλοο ΔΎΩ ΕἸ ΤῊΡ, παλλαδο εἐὐρνοβε 
" ΕΤΕΟΠΨΎΣΟΗ Ἀλαλῖν ἔλλλλοο. ΠΕΟΟῪ ἀπρωλλε᾽ πε σάφα! ΕΒΟἋᾺ 
. πρενοᾶϑΟΥ ΑΘΗΤ Ἅλε πιλλ᾿ ΟΔΟΛΛΟΥΧΤῪ ΟΝ πᾶὶ. ἥλέρε πρεε- 
χηλδῪ ὡἱϊπεὲε εὐοτ λλβλλοο "τ ἀϊ ΟΝ ΤῈ Θε᾽ ἌΛΠΕΤ χὶ ΟΟὟΟ᾽ ξλλη- 

5 ΟΕ ρα πῶρο ΟὙΛΑΟΟῪ εὐ ηκ᾽ πὲ πῦοχνε οικ πρη τ᾿ ἀπρω- 
ὁ ἍἍε΄ πρώλλε Ἅε᾽ ποοφοο πᾶν το ἐρρᾶϊ. οὙνοῦ πε πρωϑλμε᾽ 
ΔΎΩ πρώϑλλε ΠΝ ΔΗ͂Τ τ ΙΗΎ ΟὙΡΩΒ πὲ ρὲ εὐρώλλε φχπιοῖτοο. 

Ἴ πετακοοςε᾽ εὐογᾶδ β οὴ᾽ ΟΥὙΔΊΚΔΙΟΟΎΝΗ ἀπᾶκω πηπεοζθηρε 
8. ιαδκᾶρίοο. ερωδὰν ΟὙερρο᾽ πλίκδίοο ϑφίλοοο δὶ ΟὙΘΡΟΝΟΟ 
9 ἌΛΕρΡΕε λᾶδνῊὴ ἈΜΠΕΘΟΟῪ εἴ πνᾶρρδοι. γιὰ πεῚ πνδΔευ.  ὙΩΘΟΎ 

ἈλλλΟΟ ἐρὲ ΠΕ ΦῊ τ Οὐδδ β΄ Η πιλὰ πετ πδυπᾶρρηοίδζε καλοῦ 
0 Εὐὔχὼ ψκλλοο χὲ Τοσᾶδβ ἔἐῆοβε. πουοεῖν πᾶῶχπ ψἔπεχε 

ΠΕΘΟΟῪ ποὰᾶ πεοιείωτ ἈΝ τευ ΎῪ πκᾶδκε ΝΝΕΟ ΒΔ πᾶν ΔΎ 

9 ΕΥΚᾶκε. ΟὙλΛερίο ἐοσεέπη ἐχποο π9ΟρΡπ᾿ ΝΟΝ ΔΟΟΟΥΤ ΝΗ ἀν᾽ Ὁ Ν᾽ 
ιν Τεορᾶη. ἌΠπρχοοο χε νᾶ τωωβε πνηᾶχδαχε ἀλιλᾶ οΎπο- 

ἴ0 ΔΑΪΝΕ ἘΠΝΟΎ Τ ΕἾ ΧΕ ΕΠ ΕΒΟΗΘὶ ἐροκ. ΟὟὙΝΟοσ πωῦΐ "πὶ ΟὙΚΟΥ 
ΔΎΩ οἴἶπε ΟΝ ΤΕ" ρενἄκάθᾶρτο πε ἈΠΆΛΤΟ ΕΟ ἈΠΝΟΎΤΕ 

᾿ ΦοΥοοπ' ΔΎΩ πετεῖρε πνδὶ σεν δοονοῦῖ ΟΝ Νεολεεγε ου- 
δερωυΐρε᾽ ες δ πλλόοςς ἈΚΜΝ ΟὙΠΕΤ ΟΥ̓Δ δ ὐρε πΝεοιφίοονε οο- 

9 ΟὟΤΝ. πμᾶδχε πετοται ΔΎ ΠπΒΔᾺ ΝΔῪ εβθολ᾽ περ ΒΗΎΕ 

"ΔΎΩ ΕὙΤΗΡ πλκαλδο 5015 Παῦδοῖ ΘΠ Ἰςα5 ---- ἦ πρεοι ηδιδὺ τ οχνηρος, ϑυτο-ἤοχ. 

ἴῃ τοχῖὰ [αϑιὰ 7) ἴῃ πᾶγρ. τοοῖθ [κὰϑὸ -- τὶ οὐ τε θὲ -- ὡςφαυτὼς χαὶ --- ἴ εὐονγᾶδβ 

δ μερε λᾶδὺ.. ...... εἴ πηδϑρδο, 5υγ. - Οὐ. οὐχ εναντιουταὶ εν ΡΙῸ ἄμωμος 

οφήαλμοις αὐτου πᾶν πονηρον --- ὃ αἷϊ. ὡὧοΥ ἰπ πετηδειυςυονον ἱπίτα γοῖβ. ἃ 

ΠΊΔΠΕ ΓΘΟΘΏΓΙΟΓΟ -- πετεδιοπᾶρρηοΐῖδζε -- παρρησιασεται - εὐρχὼ χκλοο..... ἔποβε 

Ρῖὸ χαῦαρος εἰναι ἀπὸ ἁμαρτιῶν --- "ἢ αἰτοσι πὶ ὁ 'π πογοεῖμ ἰπϑοσῖα τη δϑῖ ταὶ τι οσο 

ΠΠαγαςΐοσγ ἃ 2᾽ πάη, Βϑοῖαὶ βαάϊάϊτ πονεῖν, οἵ ἴῃ ποῖα βου θιτ : Οὐγγῖσα πογοεῖνε, ΡτῸ 

τ. λαμπτὴρ -- ἄπεχε, ἴῖὰ ςοα., Ββς. ἴῃ τοχῖα ἀλπετκε βῖπθ ἸΪὰ δἀποϊαῖίοπα -- ααῖτ 

τεαααδν οοἥ., Β5οῖαὶ ομηθηάανι τεομλδδν, ΡΓῸ ἡ μητερὰᾶ --- “ἶ ἔχποο᾽ ὅυγ. οἵ τ. 

ΠΟ ἃρσῃοϑβοιῃηΐ -- πο Δ ΟΟΟΥ Ὑ (ςοά. ΠΟ ΠΟΝ ΔΟΟΟΥΤΗ) δ᾿ Φὴ τεορᾶη, ῬΪΓῸ εν τοις 

τελευταιοις οὐχ εὐλογηθήσεται --- δ΄ 1τῖοτὰθ τηδτ ἴῃ {πᾶτώωβε ταϑοτρῖδο ϑαιϊ 

Γοορητὶ πηᾶπὰ -- Ββοῖαὶ σοηῖτα σοάϊοοηλ πηδχδδιε οἵ οφιπολεῖπε, ϑυσοσῆοχ, οἵ Οὐ. τὸν 

εχθῦρον οἵ ὑπομιεῖινον -- ἐππουτε,, ,α]ρ. Ποῦγ. οἵ ϑυγ. τε Οσ. τὸν χυριον --- ἰδ ϑειτδκὰ- 

θᾶρτο ρῖο... θϑᾶρτοι -- αχαῆθχρτα -- Ἀχπᾶκτο ΕΒθΟἋᾺ ἀλπποντε ϑιογοοπ, ὅυΎ. ΠΘΌΓ. 
οἱ ταθο. ἐνώπιον χυριου χαι ἀμφοτερα, Νυϊσ. μἰγμηιιθ. ο. ἀραὶ Πδιεηι ---- κ᾿ δύο 

- τι “ -- ᾿ δ 
πετεῖρε πηδὶ..... δῖ πεαλλεενε - ΑἸοχ., αὐ, χαι ὁ ποίων αὐτᾶ. εν τοῖς επιτηδευμα- 

Ν κ᾿ Ὶν ὲ ὶ 
σιν αὐτου συμποδισθησεται; στο Βοχ. ϑ. ΘΕ ΞΘ ζϑονθος «ϑοννις τοϑϑ «ὸϑ Θὲ 

θὰ ον μι 5 ϑὴς Σ ἰάθο Ββοῖαϊ ροϑὲ ψυϊραῖατα μα τϑοῖς βου δὶς  δἔαδο ἀδεεη- 

ααηὶ: « αὶ παος ἰαοϊς Πρ ἰταγ ἴῃ σορὶταϊ οὶ 15. σα δ.» -- ἰάθαι τποπάοβο δαδοῖ οὐ- 
Ν Ν 

δρώηρε οἵ πετουᾶδβ, 501. -- Οὐ. νεάνισχος μετὰ ὁσίου, καὶ εὐυθειὰ ἡ οὗος αὐτου. 

Ριον. ΧΧ, 3-0, 20-22, 10-12. 

τοῦ σχοασυαον» ὰριι)μ νυν αν δέν ϑμω Κνάν. ἐν ΝΝ “,ἰμμωνυεἿνννμωσι δι ἐν ἀγών κα - ὁ. 2 

--.«““οχ 
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ι Ἅε᾽ ἌΠΝΟΥΤΕ πε πεοῆνδὺ. Ἀπράλερε ΠΠΕΘΟΟῪ "ΔῊ ποτε' 
9) τ τ ἄκο᾽ ΟὟΩΝ Ἅε᾽ ΠπΝΕΚΑ ΔᾺ πΥ δου. ΟὟ ἐπε ΟΟΎ Τῶν. τβθο- 

τε πχοειο πε οἵ ον ἀῪ" ΔΎΩ πᾶνε οὐδε ἀπ᾿ ΠΚΡΟΟ ν.- 

3. πεῦισῖτο ΕβοᾺ. Ἐἔρε περίοουε, πρώ λλε᾽ ΟΟΟΥΤ ΝΗ ΟΥΤλ πχο- 
35. ΕἸΟ ἐρὲ πρώ ϑλε πᾶ νοει πϑπεοφίοουε, πᾶπρε. ΟὙσόρδο ""- 

πρώ λλε᾽ πὲ ΕΡΗ͂Τ Εβολον πεοιῆκᾶ᾽ ΟΝ ΟὙδΈπΗ᾿ Ἀπ ποὰ Τρείε- 
95 ΡΗΤ τὰρ᾽ δοςυωπε Πα ΡΟΤΗΣ. πρεοδί πηδοεβηο᾽ πὲ ΟὟΡρο᾽ 

ποοφοο ἀῶ οὐδοεῖνε ΕΟ ΠΟΎΚΟΤ᾽ ἈἈΠΕΘΟΟῪ  ἈΛΛΑΝ ΤΠ δ᾽ 

ἈΝ τπιοτίο πὲ πρᾶρηρ, ΠΟΎΡρο ἀυῶ ρενδλίκδίοο πετ πᾶ- 

81 ΚΟΤΕ Ἐπεοίθρονοο. ΠΟΎΟΕΙΝ ἈἈΠΝΟΎΤΕ πὲ ΤΕΈΠΝΟΗ ᾿ἀπρωλλε" 

988. ΠΕΤ ΛΟΥΟὟ ΠΗ ΔΆΛΙΟΝ᾽ ΠΘΗ. ὙΑΝΤΝ δ᾽ ἈΝ ὙΠΙοΟτ ο πε πρ ἃ- 
99. ΡΗῊΡ, ΠΟΎΡΡΟ᾽ ΔΎΩ Ὑὰλίκδ!: ΟΟὙΝῊ ΝᾶΚΤΟ᾽ ἐπείθροῆποο. πκοο- 

“1οο ππηρε Ηλι πὲ 'τοοφῖδ᾽ ΠΕΟΟῪ Ἅε᾽ ΝΕ ΔΟ᾽ πὲ ΠΟΟΟΎΝ: 

80 ὙΦΕΝΕΔΕΆΚΗλλε ἈΠ ΦΕΝΟΎΩΟΘΟΣ ΝΕΤΝ ἃ ΤΩΛΑΛΝ Τ᾽ ΕΝΕΘΟΟΥ" 
ΘΕΝΠΔΗΤῊ ἍΔε᾽ ΝΕ ΝΎ ΔΛΛΙΟΝ ΠΦΗ ΤΟΥ. 

ΧΧΙῚ πθε᾽ ΞΞὺΠΟΎΟΕΙΝ ΠΟΎΧΛΟΟΥ τ δ! ΤῈ θε᾽ ΕἸΈΡΕ ΠΡΗ Τ᾽ ἈΠρρο᾽ 
Θ΄ ΤΟΙ͂Χ ᾿ΠΝΟΎΤΕ, ἀῶ πλλὰ ΕἸ ΤΡεοϊδώς ΟἽ ἔἐροο] δο- 

3 ΡᾶκτΤοι ἔἐρο. ἔρὲε ρώῶλλε πιὰ ΤΔΙΗΎ πᾶο οΟὙδδΟ ΠΝΟῪΤΕ 

8 ΠΕΤΟΟΟΥ͂Ν᾽ ΠΠΦΗΤ᾽ Ερ Ἴλλε᾽ ΔΎΩ Εχὲ ΤΆλε᾽ σε ΟὙπ ΠΝ ΔΟΡΝ 
4. ΠΝΟΥΤΕ ΠΡΟΎΟ᾽ ΝόῚ ΦΕΝΑΛΝ ΤΆΛΕ᾽ ἐρε ΘΎΟΙὰ ΠΟΝΟΟ. ΟὟρώλλΕε 
ε0 πχδοίρη τ᾽ Εν ΟὙΟ Θ᾽ ΟὙΔΘΗῪ πε’ ΠΟΎΟΕΙΝ Ἅε ππᾶσε- 

5 βηο᾽ πὲ πποβε. πετσολι ΠΟΥΘΟΟΎΡΟ ον ΟΥ̓λᾶς ΠΟῸΔ εἰ]- 

“ἢ περβηγε δε ἄππουτε πε’ Ἀπεοδῦ, ΟΥἍ χυριου ἐργὰ χαὶ ἀμφοτερα; 14. 
ΘΟ Ποχ, βεά ᾿γῸ ἐργὰ Π4Ρ. ἐργον, υϊρ. -- Βεῦγ, {ορεΐμιις Κδοῖξ πἰγιίθῖαπο ---- 15 ππε- 

ΘΟΟΥ͂ “Ἢ ποτε τ τᾶκο᾽, ΒΥ͂ΊΤ. -- Οτ. χατάλαλειν, τινὰ μὴ εξαρθὴς -- εἰ Ξ 50Γ, εἴ 

ΑἸοχ,, στ. οπῖ. -- πτ δώωυτ ἐπετοουύτωπ, οοίοσί οαπὶ ΟΥ. χαὶ ἐμ πλησθητι ἄρτῶν 

- “ὁ Βες, οϑοϊϊαπίογ πεπκοεΐο --- “ἢ πρώμλε᾽, ὅγ7τ. -- Ο6ὙΥ. θνητος ὃε -- πδποεῖ -- νοησάι 

-- Ββς. ΡΓΟΡΙΙ͂Ο πηαγία πδιίϑειρε --- "ἢ ἔρητ ΡΓῸ αἀγιάσαι --- "δ πρεαφϑὶ ςοά., Βδ5ς. βπηθῃ- 

ἀντ πρεοϑΐ, εἴ ΟΠ], ρῥτῖΠ]. δΎω -- ςοά. δ44. “επεθοοῦ παλτηδ᾽ τ τπιοτίο᾽ πὲ 

ἘΦΔΡΗΉΣ, (516) ....... ἐπεςιϑροποο᾽ --- ἦ πποντε, Ὗαϊ]ρ. ΠΟΡΓ. ὅυζ. οἵ ὅσ. κυρίου -- χκ- 
πρώνμε -- Ψυϊρ. εἴ ΠΕΌΓ., ὅ0υ.. - ὅτ, ἀνθρωπὼν -- πη τδακιοπ -- ταμίεια --- “8. ππίοτῖο 

(ςοά, τπῖςο᾽), οἴει αληθεια -- δ τλϊκδι οΟὝ ΠΗ πδκτο, ΘΥΓ. -- Οσ. χαιν περικυ- 
χλωσουσιν εν διχαιοσυνῃ --- ἢ ποοονη (οαΐπ5. ροβίγαπηα ἰἰΐογα ἃ τηϑηῖ τοοο ΠΕ ΟΓΟ), 
ςοίετ! πολιαι --- ὁ κε πτδαλΐοιτ πη ΤΟΥ ΡΓῸ εἰς ταάμιεια κοιλιᾶς --- ΧΧΙ, Ἀπ πονο- 

Εἰ ΡΙῸ χἀπούοει -- ορμη -- Β5ς, Πηθηο86 Ἀκπον τε τε, εἵ πἴαλδ. -- δυ παλδι ΕΤΕς- 

τρεασώωυτ᾽ ἔρος! ΡΙῸ ο.. εν θελων νευσα! --κ 'π δα ρδκτο 5ΌΡΟΙ γΕΓ5. ΓΟ ΘΙ ΠΔΠῈ 

-- 5 τδῖην ῥτῸ διχαιος -- πποΎτε..... ππρητ᾽, 5ΥΓ. - Ογ. χατευθυνει δε χαρδιας 

χυριος --- ΄ ἩΗΔΟΡΙ ΡΓῸ πηδρρλ -- Προυο᾽ ροβίροῃπθηάαπη) δά τσὶ ραπλλη τ Άλε᾽, ΒΎΓ0-- 

Ποχ, -- 6Γ, μάλλον ἡ θυσιων ατμα ---- " εα|ο δάἀάϊταπι ο8ῖ τὰ. γοοθηίίογα -- πογοειμ, οἵ 

πιοβε (- Α, ἀμάρτια!ι), Πορτ, ΝΡ, εἴ ὅγζ. Ξ- Οὕ, ἴῃ βίηρ. --- " πετ τ δόλια ΡΓῸ ὁ ἐνεργων. 

Ρτον. ΧΧ, 13,23 - ΧΧΙ, 1-4, 6. 

ῬΠΑΟΜΕΝΤΑ (Ορτο- ϑληιοιολ, ΝΟΪ, ἢ, φᾷ 

ἽΡ. Ξξ : 
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ΠΗΤ᾽ ποὰ ΦΕΝΠΕ ΤΟ ΟΎΕΙ Τ᾽ ΔΎΩ ΕἸΝΗΎ ΕΧΝ ππδας χαπαχοῦ. 
Ἵ πτᾶκο᾽ πδσοίλε᾽, ἐνδοεβηο ποεουώς τὰρ ἂν ἔραν τρε.. 

8 πχοειο νὰ ΧΟΟΥ πρεπνρίοουε, εὙὐσδόολλε ἘΝ ΝΕΤοοθλκε" ΝΕΟ]- 
9 βθηνε λε ΤΒΒηΗΥ ΔΎΩ σεοοΎ τῶν. πᾶνε ΟὙῶΡ᾽ Ο΄ὴ᾽ ΟὙΚΆ ΧΕ 
ΠΟΥ πεπὼρ ΟΝ ΟὙλικδΐον᾽ ἐροΎε ΟὙωρ᾽ Οὴ᾽ ρεναιᾶ ΕὙΧΗΉΡ 

ι΄ ἈΑΝ ΟὙῊΪ ΠΒΡΡΕε οὴ᾽ ΟὙπώῶοτ. ἈΝ λᾶδυ πη δ᾽ ἈΣΤΕΨΎΥΧΗ 
ι ἀαπᾶσεβηο ΠΝΕΤ ΝΎ Εροο. ερε πᾶτδδλδϑιτε τζοοε πβᾶλ- 

ΘΗΤ πδοβῶ ΠΡΟΥΟ" ᾿ποοῷοο ἅλε᾽ ετεΐλλε᾽ πᾶυωπ ἔἐροοὶ 3:- 
1) ΠΟΟΟΥΝ. ΠΝΟΥΤΕ πᾶ τᾶκο᾽ ΠΗΦΗΤ πηδοεβηο ΔΎΩ δο- 
ι3. οὐ] πνδοεβηο᾽ οὴ᾽ ΦΕΝΠΕΘΟΟῪ. πεττολι πνευριδᾶ χε 

ΕἸ ΟὟ Ἀλ ΕὙΦΉΚΕε᾽ πᾶὶ πᾶ ἐρρδϊ ἐΠπΝ ΟὙ τε ΝῸ ΤἌλο τ 3Α 
“ ἔροο. ὠὐδρε᾽ οΥΤ᾽ ΦΟ΄Υ᾽ οὙὐρωπ᾽ Κ͵Ο᾽ Εβ0Ἃ ΝΦΕΝΟΡΤΉ, πεττΐοο 
5 Ἅεἰ εὖ Ἄωρον᾽ πὰ ΤΟΎΝΕΟ ΟὙδΩΟΝῪ εὐὐνᾶῦτ. ΠπΟΎΝΟΟ πη- 

λικδίοο᾽ πὲ ερ πρᾶπ᾽ πετϑβ βίην λε χᾶρα" Π͵ΉΝ Πρεορπε- 
ιὸ ΘΟΟΥ πρώ λλε᾽ Ἀπᾶρδπολλοο πάρε ἘἐΡΕΝ ΠΕΘΟΟΥ. πρώ λκε᾽ ετ- 

ΟΟρΡΑ᾿ Οὴ περὶ ΟΟΎε ΝΤΑἸΚΔΙΟΟΎΝΗ ἀνᾶζθωπε Ν᾽ ΤΟΟΟΎΡΟ. 
τ πηχώωρε. πρώῶμε ετῦδὰ τ᾽ ἈΝΕ ΝΟΎΝΟΟ πέεταλε Ἅε πουῪ- 

ἌΩΡΟΝ ἈΝ ΟὙΑΝ Τρ Δ Οὐ ἘΝΟΧΟ ΕὙΤ τ λλε᾽ ΟὙΔΟΕΒΗΟ πε. 
δ απᾶρδπολλοο οο] ΝΉΤ πλίκδίοο. πᾶνε ΟὙωρ᾽ δὶ πχδΐε' 

δ κυ εὐπην -- ὅυγ. Ὗα]ρ. ΠΘΡγ. εἴ Α. χαι ἐρχεται, αζγ. οπ1. -- πὶ (5]0) τοῦ ππδιὺ 
εἴ απ τοῦ ἀπαλοὺῦ ἴῃ γαβαγα ---  Εραλ Ύρε ΡΓῸ πράσσειν τὰ διχαια --- ὃ πχοειο᾽, 

ϑγῖ. - ὅτ. οθεος -- Ββς. οϑβοϊϊαπτοῦ οὔ. πεοϑβηνε Ἀε᾽ τπβην δυῶ οσεοου τῶν, αΓ. γὰρ 

ΡΙῸ ὃὲε -- 9 πᾶτε ΡΓ. π|., 2΄. τ. πᾶπον, ὅ΄. ἀθίθνιῖ Ὁ -- οι οὐκ κε πουκπεπὼρ 

(Ββς. πουχεπεπωρ ; [ἰζοτα ε ἴῃ οοά, ϑοτρία δϑῖ ΘῈ Ὑεῖβ. τηᾶπὰ ταροητὶ, δῖ, πὶ 

ἴλ!Που, ἃ ἴρβο Ββ8ς.) ρῖὸ ἐπὶ γωνιᾶς ὑπαιῆρου -- Ο΄ῖ οΥλῖκδῖοι ἀραπάαξ -- οὐνὶ 

πβρρε (Ββο. πβρρι), ΡῖῸ ἐν οιἰχῳ χοινῷ -- Ὁ χΤΈΨΎΘΧΗ (ΒΟ ρβοσγαῖ ἀκπᾶ....., Θαθῃ- 

ἀαῖο Ἔδγγοσγθ, γοϊϊςῖα δῖ ᾿ἰῖτογὰ 15} ρῖῸ τ ΤΕΨΎΣΟΝ -- Πππετ δ ἔρος, ϑύτο-δοχ. «395» λ 

ατ. ποι ἀρποϑβοῖϊ -- 'ἢ πάτδλλδρτε ἰθρο πετδλκᾶρτε -- ἡ πποῦτε πᾶτᾶκο᾽ (το. πᾶ- 

πᾶτδᾶκο᾽), ὅγ1. -- Οἵ. συνιει δίκαιος --- ὃ ἔππουτε ἀτυταάκοωτας ἔρος, ϑ'΄1. -- Οἵ. χαὶ 

οὐχ εστᾶι ὁ εἰζςαχουὼν ---- Ὁ πεττΐγοο, ρτῖαβ βουρῖαπχ πεῖγοο, θη βαδροβίϊταμα οϑῖ τ; 

Ββεοῖαὶ πεττοο ἴῃ ἴοχῖῃ, ἴῃ ποῖα ὑ6ῖῸ : πΕΎΤοΟ πιαὶθ ὕγὸ πετζοοὶ -- ΕἾ Ἀωροπ᾽, 

ατ. δώρων, ϑὅγτο--Ποχ. ἴῃ βίηρ. ---- 'δ ερ πρᾶπ᾽ ςοά., Βδες. ε ρδὰπ -- ᾿ἰτοτὰ τ ἴῃ πετϑῖ- 

ΒΙΗΎ ΒΌΡΟΙ ὙΘΙΒΙΠῚ τοοθητὶ τπηᾶπὰ -- πρώκκε᾽,. .. ἔϑεσπεθοον βοὶὰβ παθοῖ ϑαβιιάϊςας 

-- δ ππχώωρε -- γιγάντων --- ᾿ἶ ἀηῖα πογποα αἰϊαὰ τὶ 5ογιρτα τὰ οϑῖ ΒΌΡΘΥ γ6γ5. τηᾶπὰ 

τοοθηῖὶ -- πεέταλε Ἅε (πος Ἅε δϑῖ ΒΌΡΘΙ νοῖβ. ἃ 1. 81.) .... ογάοεβνο πε, ϑυγο-ίιοχ. 

- τ. φιλων οἴνον χαι ἐλαιον εἰς πλοῦτον, ΌΪΕ. -- ΠΟΡτ. φεΐ αηεαὶ νίπμνι, δὲ μἠιφιῖα 

(μςδτ. ὀἠθιρι) ποη αἰ αι -ττο ᾽δ παπδράποαλοο ἀϑ486 ἴῃ ἤμ., ὅγγ. τὸ ασ. περιχὰ- 
θαρμια ὃς διχαιου ἄνομος; Ναϊο. ρ»Ὸ {πο ααἰμ}" ἱπιρῖιδ τ μοῦτ. νν ἡ ῬΥαΝὺ ἜΣ : 

δἴης ϑυγο-ῃοχ. ΝΡ. αἰαὰθ 44. οαπὶ ΠΘΌν. οἐ »»Ὸ γϑοίὶς ἐπί, ααὰξ αν. ποῦ 

ἀρηοϑοῖϊ ---- ἰδ ρα. τπὰη8 πᾶπε, αἰζογα. πδιου. 

Ῥιον. ΧΧΙ, 7:τὸ. 

νὰ αι κ᾽ . ὦ δ. 
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90 ἔρογε᾽ ΟὙωρ᾽ ἈΝ ΟὙορλλε᾽ πρεορλίωε' ἀν πρεοοᾶδου. ΟὟΝ 

ΟὙΔρο᾽ εὐἰοοτπ πδιυωπε᾽ οἷρη τ τᾶπρο᾽ ΠΝ ΟΟΦΟΟ᾿ πρώλλε Ἅε 

9:1 πάθη τ᾽ πᾶολλκῆ. τερίη πτλικδιίοου πη ἈΝ ΤΑΝ Τ δ᾽ πᾶ- 

9. τἄᾶρε πων ἈΝ ΠΕΟΟῪ. ἃ ποοφοο ἀλε ἄχπ Ἀπολίο ΕἸΧΟΟε᾽ 

ΔΎΩ δοορρ ππχίοε ἔτερε “πἄοεβηο κ ΝΡ ΤΗΎ Εροεϊ. 

ἢ πετπδᾶρἄρερ᾽ ἔρια ἈΠ πεηλδο᾽ εὐοᾶρερ, ΕΤεα  ΨΎΣΟΗ. ππηᾶ- 

ΤΕ κπηλε ἈΝ πβᾶ δε ρώλλε᾽ πλοΐλλοο ρὰ Ν᾽ 6 Πρεο Λε τ ε᾿ πε- 

95. ΘΟΟῪ Ἅε᾽ ΟὙπᾶρδ πολλοο πε. ὐἄρε πΝεπίθυλλεϊ ἀλεευ τ᾽ πρεο- 

8. ΧΗΔΑῪ ΠΗΝΕΘΟΟΟΥΤΝ ΤΟΟΤῸ τἂρ᾽ ΕΒΟᾺ ερ λᾶδυ. πᾶσεβηο 

ἐπί θΎλλεῖ ἐρενεπεϊ θυ λεῖ ΕὙΘΟΟΥ ἈΞΠΕΡΟΟῪ ΤΉΡΟ᾽ πλικδϊοο Ἅε 

π πᾶπδδ ΔΎΩ ἀπροτηο" ἄχη χη. Ὑβοτε λπχοειο᾽ τε 

᾿ς μεθΎυοιᾶ πηδοεβηο κἂὶ τὰἂρ᾽ ΕὙΤΔΔΟ ἈΛΑΛΟΟῪ εἐρρδϊὶ δὴ ου- 

5 ἈΠ Ὶ ΔΊ απ. πλπτρε ΠπόῸλ πᾶ τᾶκο᾽ πρώλλε Ἅε ΝΟΛΛΗ Τ᾽ 
9. πδυδ χε εὐ ποτ. πρώκε πδοεβηο δα τᾶδε πεοδο 

᾿ Ἐρᾶ ΤῸ] ο΄ὴὲ' ΟὙΑΝ τ Δ ΒΔ Δ᾽ ΠΕΤΟΟΎΤΩΝ ἍΕ εεἴλλε ἐνεοθίοονει. 

80 πετε ππτο τοοφῖδ᾽ ΟὙΔε ἌΝΤΕ ΤἈΝ Τ χωώρε’ ΟΥ̓ΔΕ’ 

αι ΧΑ ΤῸ] οχπε ἐβολρίταξς πχοεῖς ποτε. ΕῳδΎΟΒτε᾽ οὐ- 
το ΕὙδοοΥ ἈΠΟΛΎΛΛΟΟ ἔρε τ βοηθειὰᾶ Ἅε' ͵ΆΑ ΠΝΟΎΤΕ. 

19. πρρεοξλαΐουε δυ πρεοζοδρον, αϊρ. γίχοδα οἱ ἰγασιπᾶα, ἩΘΡγ. ὈΝΘῚ ὩΣ ΤῺ ; 

ϑυγο--Ποχ. ἴῃ ἰοχία ΙΝ το ΙΝ βο.,, ἴῃ πηᾶγρ. οαπὶ Ογ. μάχιμου χαὶ γλωσσωδους 

(αι. γλωσσωδους χαὶ μαχιμου). και οργίλου --- "ἢ ρηῖπι. ὁ ἴῃ πηοοφοο 500 νεΓ8. 

ἃ ῬΓ. Π1., Β΄ΥΓ. -- ΟΥ. ἴῃ ϑίηρ. -- πρώμε -- Ψυ]ρ. εἴ Περτ., 5υγ. -- ὅσ. 1 ρίυγ. -- "ἢ πᾶ- 

τᾶρε -- εὑρησει -- πωπρ «ἀπ πεοοὺ -- (Γ., ΘύΓΟ-Ποχ. ΠοΡγ. οἵ Ἄα]ρ. νίΐαηι, Τι5{1- 

ἐϊαηι, οἱ β]ΟΥΙΑΠΊ ---- “" δῖκτε, ἴτὰ οοά, ρῖὸ ἐχπ -- Κι πολίἴο -- ϑύγοσπποχ. ΠαΡγ. εἴ Να]ρ,, 

Οταος. πολεῖς -- ετχοοε᾽, Οτ. οχυρᾶς -- ϑγΓο-Ποχ. ἰδιραυλο, Να]ρ. -- Πορτγ. δογέϊηηι 

- ππχῖοε ΡΓῸ τὸ οχυρωμα -- πδοεβηο -- ΟΓ., ϑ το ΠΧ, ΟὨ1. -- Ββοῖαὶ ῬΓΟΡΙΙΟ πχαγίθ 

το ΤΗΚ εροο --- "ἢ Β5ςῖαϊ οϑβοϊδηΐογ εε ϑοᾶρες -- Ετεο ΨΎΣΤΗ, 5υγ. ῸΙ]ρ. ΠοΡτ. οἵ ὅτ. εχ 

θλιψεὼς τὴν ψυχὴν αὐτου --- "᾿ ροξῖ πηδῦτει ἀκλρε᾽ ΟΥ, 844. αυθαδης, ϑυ7γ. α]ρ, οἵ 

ΠΟΌΓ. ΟΠΊ. -- πβδβε, 5ςτρβογαΐ ππᾶβε, ἐθῖπ [46ΠῚ 11 ΌΓΑΓΙ 5. Θπτοη αν ; 4 18ΠῚ ΘΠΊθη- 

ἀαϊοποιὴ ΠΟΠ Δηϊπιαἀνογίθηβ. Β5οϊαὶ, ῬυΙογο ἰθοῖΟΠ6 ΠῚ ΓΘ -- πλοΐλλοος ρδιῦ το 

τ λοιμὸς χάλειται, Β5οῖα! ΡΓῸ ρδιτο οα141Π τηρα ! -- πρεσλλεο τε ῬΙῸ πρεςλΕΉΎῈ 

πεθοοῦ -- μνησιχάχει --- “5 πεπίθγυαλλεϊ, βορία ΠῚ πεπίθυαλί, 564. Θπηθη αἴ ΠΊ οϑῖ ἂὉ 

'ρδᾶ ΡΓΊ, ΠΊ. -- ππεσ σοο τῆς τοῦτο ἴα οοά,, Β8.. πηεσ ΟὟ ΤΟΎΤΟ, Π1611π|5 [ΟΓία5586 

πε οοττ Π ΉΤΟΟΤΟ, Β5ΥΓ. - ΟΤ. οὐ προαιρουντάν αι γχειρες αὐτου; ςοηδοπαῖ Ναυΐρ. 

(ΠῚ ΠΟΌΓ,.  ποΙ θη! τιαητι5. Οἴτι5 ---- “δ Ββοῖαὶ ερεπεπιθύαλει -- ἀχτ ὡχῆ -- Ψα]ρ. οἱ 

ποη οο5ϑαδίί, ὅυγ. -- Οσ. αφειδως --- Ἵ καὶ -- καὶ - οἵὲ ορααπτδτϑᾶπ ΡΙῸ παράνομως 

9 πεαρο - υ]ρ. εἴ ποῦσγ., ὅϑυζγ. -- Οσἴδθς. 8858- 

εβολρίται πχοεῖς πποῦτε, ΝὌῸΠΡ. -- ΠοΡτ. οοπίγα ἢ)ο- 

-- π' ἐὰ  πότης Ξ- φυλάσσομιενος --- 

46 αὐτου -- εεἴλκε (510) --- ἦ" 
τεΐπμηι τε Ααυ1]14 ϑυπηη). εἰ ΤΠοοά, χάτεναντι χυριου, Β5ΥΓ, - ΓΤ. πρὸς τὸν ασεβῇ 

τ ᾿' Ἀππολύλλοο᾽ (510) -- τπτὰΣσ πηποΎ τε, σοίοι! πάρα χυριου: Πασαβαθο οαϊία ἃ Βϑοίαί. 

Ργον ΧΧΙ, 20-31. 

Ἶ Ρ. ΞΟ: 



715. Ὁ: 

Ἡ Ρ- Ὁὰ: 

δ ἐμ κυ γε τα το τὸ )ι, οολὶ 
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χα πᾶνε ΟὙΡᾶδΝ᾽ ἘΝ ΔΝΟΎΟ, ἐφοΎε, ΟὙΑΝ ρλλαᾶο πδιϑο᾽ 
" δΎω ρεν ᾶρίο ἐν ἃ ΝΟΥΟΥ ἘΦΟΎΕ ΟὙΡΑΤ. ΠΝΟΥΒ᾽ ἊΝ πρᾶ τ΄ 
ϑενᾶπδτε πε πρεν θη Τ᾽ πᾶνε ΟὙ δρίο ἐοοοῪπ ἐφροΎε᾽ ἔρο- 

8 ΟὟ ἈΠΕΟΝΔΎ. ερῶᾶν ποᾶβε᾽ ΝΎ ἘΠΕΘΟΟῪ ΕὙΦίοΟΎε ἔροο 
ΤΠ ὴΉ͵ΤΟΟΙ λε δοχιοβὼ ΠΡΟΎΟ᾽ ᾶρε ΠΑΘΗΤ δε εἰ εβολρῖτο- 

. ΟΤῸ πο Γοοε. τκεπεᾶδ᾽ πτοοφίδ᾽ τὲ θοτε πχοεῖο δοχπο᾽ 

5. Ἅε᾿ ΝΟΎΧΑΝ Ἡ ρλλλλδο ἈΚ ΟὙΕΟΟΥ πῶνϑ. φδενδροοῦΎε' Ἀπ ϑεν- 
δορός νὲ ΝΕΤΘΙ περίοουε᾽. εὐτόσολλε' πετ πᾶρδρερ, Ἅε Ετες- 

τ ΨΥΧῊ πδοᾶρο ΕβΟΔ ΠΦΡΕΝΠΕΘΟΟΎ. πρηκε πᾶρχοειο᾽ 
ενριλλαᾶδο δ Ύ πρένϑλλο δ λ᾽ σε τ ΓΆΛΗΟε ΠΝΕΎΧΊΙΟΟΟΥΕ χκλαῖνε 

8 ἈΛΛΛΟΟΥ. ΠΕΊΤΧΟ ΝΝΕΤΘΟΟΥ πἄᾶωρο ΝΝΕΤ Βοοπε αν χωκ ἍΔΕ 
9 ΕΒΟΔ Ν ΤΕΠΔΗΥΤῊ ΠΝ ΝΕ ΒΗΎε. πετνδ᾽ ΠΟΎΦΗΚΕε᾽ ΠΤΟΟ πετ- 
ΟὙΝΔοΔ ΝΟΥΣ Δ κἂρ᾽ Ἀπρηκε ἐβολον πεαοεικ. πετΐ 
Ἄωρον᾽ πᾶ πο ΠΟΥ ΧΡΟ᾽ Μὴ ΟὙΤ Δεῖο᾽ ΤΕΟΠΨΎΧΗ κεν πδίϑω- 

ι ΟὟ ΝΙΝΕῈΝ τ Δ Τα ΔΎ. ΠΟΎΧΕ ΕΒΟΔ ΕΟἸΘΟΟῪΥ ΟΝ ΟὙΔΛΗΉΗΘΘΕ 
τὰᾶρε πίτων βὼκ Εβθ0ἋᾺ πλλλαδο εὐὔὐᾶπραλοος τἂρ᾽ δι 

ι πλληηςθε δος ΤΗΡΟΥ. ἜρΕε ΠΝΟῪΤΕ νΜ.ΕῈ ΠΠΦΗΤ ΕΤΟΥ- 

ἄδβ' ΟὟΟΝ Ἅε πἴλα Ετουᾶδδ θ᾽ ΟΠ πδο᾿ ἐρὲ πιϑὼο᾽ ττοοπεὶ 
ι9. δὶ ΝΕ ΟΠΟ ΤΟΥ ἐρε ΠρΡρΡΟ Ἅλε ο3ν πεηδλλᾶοτε. πβϑὰλ ᾿πνου- 

τε δᾶρερ; πρεηδίοθδ ΝῊ δρε πᾶρᾶπολλοο Ἅε οωα] πρεν- 

ΧΧΙΙ,  ρυ. πὶ, πᾶτε, αἰΐογα πδιπον, ἄδην Ἰηἴτα ν᾿. 2) ὑτῸ αἱρετώτερον --αε τοῦ επᾶ- 

ΠΟΎΟ᾽ ΒΌΡΘΙ ν6Γ85. ἃ βθοιηήα πηᾶπὰ -- ρεποζδρῖο, σοἴθσὶ ἴῃ βίηρ, -- ἴῃ ἤη, ςοά, οὔ. χαὶ 

χρυύσιον --- ἢ πποΥβ᾽ ἢ πρῶτ᾽ 5486 ἴῃ ἤῃ. νϑῦβ. ἰθοῖΐο γθσθ 5] Πρ] γὶβ, σα πῇ Τεζοτὶ 
Οὔλη685 ἰαραηῖ: πλουσιος και πτωχος συνηντησᾶν ἄλληλοις, ἀμφοτερους ὃξο χυριος 

εποιησε -- ὁ ποδλθε᾽, σεῖθυὶ πανουργος -- ΡΤ]. Ἅε᾽, ἴδῃ βοῦῖρῖ. κε", ἀδαηαϑῖ -- πᾶϑητ, 

ψυϊ]ρ. ἱπηποσθης, ϑγι.-- ασ. ἄφρονες -- αἱ ἰη ποηίοσε ΒΌΡΘΙ ΥΘΓΒ. ΓΘΟΘΠΤΙ τη. --- ὁ τκεπεδ᾽ 

- γένεα -- ὡδοχπο᾽ Ἅε᾽ ἀθϑιιηΐ ἴῃ 1115. τϑΈ 5 -- ογεοοῦ πῶπϑ, αἰ χαὶ δοξα 

χαι ζωὴ --- " πρεηπεθοον ρῥῖὸῸ αὐτῶν -- αὖ οἷς --- ἶ πρηῆκεὲ πᾶρχοειο επράκααλο᾽, ἴζὰ 

[ογῖαϑϑθ νϑυτ Ἰπίογρυθα ϑαῃ ἀἴσβ, αἴ Παογοῖαγ ραγα θ! ΠἸἰβῆγθ. σα πὶ σα ΘΠ 5 1: οἕ 
[ανιμ ργορυῖὶς ἀοηιῖπὶ Τοοπογαδιιηί ; οοῖοτὶ οὰπὰὶ ΟΥ. πλουσιοι πτωχῶν αἀρξουσι 

-ἰρᾶικ τοῦ πρεηρλλο δ᾽ Ἃ ΒΌΡΘΙ Ψ6ΓΒ5. Δ] ]Θ ἃ ΠΊΔΠᾺ --- ὃ ππετϑοοῦ ρτὸ ππεϑοοῦ -- ππετ- 

βοοπε -- χαχὰ -- ἰῃ ὅπ συμ ϑυγοπθοχ, οὐλτῖς : ανδρα τἴλαρον καὶ δοτὴν ξυλογει 
9 ο θεος, ματαιοτητα ὃς ἐργὼν αὐτου συντέλξσει --- ὅ τ τοῦ πετεῖδ' ΒΌΡΕΣ γε 18. 

]θμα τηᾶπὰ -- καρ τ γὰρ -- ΤΕΩΨΎΣΧΗ ἅλεπ θη ἴῃ ἢπ., ΡΓῸ τὴν μεντοῖ ψυχὴν 

αφαιρειται τῶν χεχτήμενων, ΝΒ. αοοὶρ θη ---- ἢ ΜΟΥΧΕ ΡΓ. ἢ... ἃἰτοσα πον ὰ- 

οὐᾶ -- εηϑοοῦ, ϑυγο--ῆθχ. [ἰϑκο, τι λοῖμον, Ναὶρ. ἀογίδορ θη τ γ» - ᾿ἰ ππουτε, 

ΟΥΓ. Ξ ΟΥ. χκυριος -- αἰϊογαια ἔτουᾶδθ᾽ τὸ ἄμωμοι - ερὲ πιυώο᾽ «ἀκοοπα.... δὲς 

πεηδαᾶριτε, ΘΓ. Ξ- Οτδος. χέιλεσι (ϑγγ. δά. αὐτου) ποιμαῖνει βασίλευς, δεῦτ. 

ΡῺ ΠΝ 1Π - ΝΡ. ργορίον σγαίίαηι ἰαδίογιιθι σμογθι παδοδὶξ απεΐξειοι 

ΚΟ ΘΉΊ ---- ἢ ροϑῖ πβδᾺἋ ΟἹ]. ὃς -- αππουτε", σοῖο χυριου -- πρεηδῖοθδπῆ τ αἴσθησιν, 

Ῥγον. ΧΧΙΠ, 1-ῦ, 7512. 

“ὁ ἄρνδι ἦν. ἊΨ ι" ᾿ὩὩΔ 

»"ν ἀξ ἱ ἐσ ῥα.» ἢ" 
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ι3 «οὗᾶχε. ὐδρε πρεοηχηδδν δὲ πλοῖσε᾽ τὸ χοῦ χε παλουΐ 

μ“ οἱ περίοουε ἀΎῶῷ σερυτβ οὴ πεπλᾶ τᾶ. οὙρίευ τ᾽ εὐ ηκ᾽ ΤῈ 

ττὰπρο᾽ πιαπᾶρδ πολλοῦ πὲν τ ΔΎΛΛΕΟΤ ΟΣ Ἅε οῦτλλ ΠΙΟΎΤ εἰ 
πᾶφε εορᾶϊ ἔροε. ΟὟΥΝ φενϑι ΟΎε᾽ ΕὙΦΟΟΥ ἈΛΠΑΛΤΟ ΕβΟἋ 3.- 
πρώϑλκε ἀῶ νῦσλε ἀπ᾿ ἘΚΤΌΣ ΕΒΟᾺ ΠΦΗ ΤΟΥ τε Ἅε᾽ ΕΚ ΤΟΚ 

ι5 ΕΒΟΔΟΝ ΘΗ πα ΕἸδΟΟΥδ. ΔΎΩ εὐροοῦ. ἃ πρητ᾿ Ἄπηρε 
«Ηλι χίεηφοδο ΟΝ, ΤἈΝ τ ἄΘΗ Τ᾽ πόερωο᾽ τᾶρ᾽ κὴ τεοβὼ ΟὙΗῪ 

16. ἍΚΆ100.. πετρί δ᾽ ΕὙρηκε᾽ εὐ τ ἄςυο᾽ π᾿ ΝΕ ΠπεθοοΎ παῖ π- 

τ ΤΕΟΑΝ ΤΑΝ ΤΡλλλδΟ εὐόρωρ. ρΐκε ἀπεκαᾶδχε πῦᾶχε πῆ- 

σοφοο ἀΎ πτοωταικ ἐν δοῦᾶ χε ΠΥΟΛΛΙΝΕ ἈΛΠΕΚΡΗΤ χε εκεεΐ- 
ι8 ἍἈΛῈ ἘΡΟΟΥ χε πᾶνοουῦ. εκυδηκᾶ ΔῪ ρλλ ΠΕΚΡΗ Τ᾿ ΚΗ ΔΊ ΓΡΗΥ" 
ι᾽9 ΟΟὟΤΩΝΟῪ Ἅε᾽ οΙΟὝΟΟΠ᾽ ΕΧῊ ΝΈΚΟΠΟΤΟΥῪ χεκᾶς εἐρὲ ΟὙΤῸΚ 

ΠΡΗῊΤ πε πᾶκ ἔεχλι πνοΎτε ΔΎ πο τᾶλλοκ Ετεοϑίη. 

9. ΠτΟΚ ἍΔε ρῦωκ᾽ Οφρδίοου πᾶκ᾽ ΠΟΛ Τ᾽ ΠΟΟΠ᾽ ΕὙ ΟΣ ΝΕ ἈΝ 
8 ΟὙΟΟΟΥΝ. {τοᾶβο ΔΕ ψΝλοκ ἘΟΟὙΝ Ὑλλε ΔΎΩ εχ ποΥυ- 

χε γ44λλε᾿ ΠΝΕΤ ΝΑ Χ ΝΟΎΚ᾽ ποοχ πε Ν᾿ ΔΟΟὟ ἘΠΟΎΟΪ ΠΟΎΛΛΟΟΥ᾽ 

3 ΟὐὟΑΛ εχΐ ΝΟΥ πνπετνᾶχηδκ. ἈΠρΧῚ ΟὝΦΡΗΚΕ πόονο 
χε εὐρόρωρ, τἂρ᾽ ΔΎΩ φλπροεςο! ΟὙΔΟΘΕΈΝΗΟ᾽ ΟΝ ΟὙΟΟΟΎΡΟ. 

38 πχοεῖο τὰρ πᾶκρίπε πεοοᾶπ' ΔΎ ΚΠ ΤΟΎΧΟ ΝΤΕΟΙΨΎΧΗ 

4 ΔΆΝ Οσε. ΦΠΡΡ Οδθηρ᾽ εὐρῶμὲε πρεισων τ᾽ πρωπε Ἅε᾽ κ1 πὶ 
5. ΟὙΩΒΗΡ ΠΡΕΟΙΝΟΥδΟ ψ“ΛΗῊ ΠΟΤῊ πΥυχίοβω εἐνεεφίοουε" πν χὶ 

ἐἢ Αἰτογ, δ᾽ ἴῃ πρεοαδιδιν ΒΌΡΕΓ ὙΘΓΒ5. ἃ ΡΓ. Π1. -- Πορκίου ρῥΓῸ χαὶ λεγει -- ], ε 

ἴῃ περίοουε Δα! δϑῖ δ]16ηὰ πΊᾶηπι -- σε τΒ ΡΓῸ φονευται -- πε ἴῃ πεπλδτῖδ 

ἂΌ αἰζογα τηδπι --- “Ἢ τααπδρδπολοο, 5ΎΓ. -- ΟΥ. 1ῃ βίηρ. -- ῥτῖ5. βου ρία πὶ πεῖῖτδο- 
“εοτώς, ἀείη ἃΡ βδάβθγη Ἀγ. "ἢ. δϑΐ βῃηθηἀδίμπ -- οὐταλ πηουτε", σαῖοι! ὑπὸ χυριου 

-- εκτοκ, ϑ'ΥἿ.-- αἵ, ἀποστρέφειν -- πιλα δραηάαί --- ἰδ δ πρητ᾿......Ψ δ΄. ΤΑ ὙΔΘΗΤ, 
στ. αἀνοιὰ εξηπται χαρδιας γεου, Ναυϊρ. -- Περσ. διμ τα οοἰΠσαία οεἰ ἴπ σογάθ 

ῬΏΜΟΥΊ, ϑυτοπῆοχ. [δ .9 σϑ 5 [3 κϑοο Πα αδα -- τδρ᾿, ὅυγ. - (τ. ὃς --- 16. ππεοπε- 

ΘοοΥ -- ϑυτοσ-ῆοχ, ΑἸοχ, (πρὶ. Α]4. αἰϊΐαας, Οτ. ΟἹ. -- ππθο αι ΤΑΑ Τράλλλδο (510), 

ςοἴοι! ὃς πλουσιῳ --- "ἴ επδώδχε -- ΘΥΓΟ-ΠαΧχ., ΟΥ. ἴῃ δίησ, -- πδποοῦ -- πδΙΠΟΥΟῪ 

-- τ καδϑην 50Γγ, οἵ ΟΥ. πο ἀρποβουηΐ -- σου τώπου ε᾽, αἴ. εὐφράνουσι σξ; 

1 σα 5ΎΓ0--Παχ. εὐυθυνουσι σε --- ᾿" ἔχας πποῦτε, οδίθυὶ οὰπὶ ΟἿ. ἐπι χυριον 

- ἐτεοϑίη -- ϑυτγο-Ποχ, Α. (, δας, αγ. τὴν οὗον σου ---- "5 ροβῖ οὐοοουη ΟὟ. δἀά. ἐπι 

το πλατος τῆς χαρδιας (γαῖ. τῆς ψυχης) σου. ϑυγο--ῆθχ. Παῦ. ἴῃ πηᾶγρ., ϑαμιάἴοα8 

συτη αυΐϊρ. οἵ ποῦγ. πο ἀρποϑοϊί --- “ΓΔ ε᾽, ΟΥΓ. -- ΟΓ, οὖν -- ΕὐΟὙ πάλε, ΘΓ. -- ΟΥ. 

χληθη λογον ; Βίης τ. δΔ44. καὶ γνωσιν αγαθὴν ὑπάκχουειν -- ΔΎΩ εκ πουώδδε, 

ΘΥΓ. τ- ΟΓ. τοῦ ἀποχρινεσθαι σε (γαῖ. ογ. σε) λογους -- πιροχπε᾽ 8406 ἴῃ πη. ν6Γ5. 
5015 Παθεΐ ϑδῃϊ οι ---- “5 οὙδοθειηο᾽-- ἀσθενὴς -- Οτ ΟὙΟΟΟΥΡΟ, συγ. Ξ- αἵ. εν πυλαις;, 

5 

ψυ!]ρ. -- ΠοΡτ. ἐπ ρογία --- "ὁ πο τονο, ὅ0Γ. τ ΟἿ. ρυσῃ --- δ΄ ἈῊ ποτῆ -- μὴ ποτε. 

Ρον. ΧΧΙ], 13-2ς. 

} ; 
τ 2.λ᾽.. 

ἽῬΌ 6Ε: 



ψῃι ΓΝ" 

ει Ῥ. Ὅτ: 

ΠΡ. ΟἿ -: 

ἀλλα ιν ον νυ» δ νίχιὸς, 
ἈἉ 

17. 

Ὁ πρεηρᾶσε ΠΤΕΚΨΎΧΗ. ἀἀπρτᾶδκ πωπτωρε᾽ ξᾶκωυιπε ΘΗ ΤΕ 
Ὁ ΠΟΎΘΟ᾽ εκωδ νὴ τλό Ν᾿ ΤΟΥ εκ ἃ Τὰ ΔῪ τῶν" σεν ᾶ χὶ ἅππε- 
8. πρης ετρᾶ πεκοπίροουε. Ἅπρπεεπε ΤΟ ΕβοᾺ ὐἃ ἐνερ, 

Ὁ τ ἃ ΝΕΚΕΪΟ ΤΕ ΟΛΑΝ ΤΟΥ. ΟὙρώλλε πρεο ΓΤ ΉΣ ΠρΕο δΕΠΗ ΟὴΝ 
πε θη Ύε δᾶπο ἐροο᾿ ετρεηᾶρερᾶ Τα ἐπρρωου" πὰ ταλὰρε- 
Ρᾶ Τὸ ἐρεῦρώσλλε πόώβ. 

Χχμ αὶ εκουᾶπραλοοο᾽ ΕΟὙκΑ᾽ οἱ τε τρᾶπεζὰ ἀπρλλλλδο ΟΝ ΟὙΝΟΪ 
9. πο ΠΝΕΤΟΥ Νλκᾶ ΔΎ ϑρᾶρωκ'. πυρὶ ΤΟΟῪΤΚ ἘρΟΟΥ ΕΚΟΟΟΎΝ᾽ 

ὃ χὲ κηᾶ χπὶ σΟβ τε Π ΤεΕΎρε. ἐπε Ἅε᾽ ΝΠ ἨῚΚ ΟΥ̓ τοεὶ ψτπερ- 
ἐπεϊ θυαλεῖ ἐνεο δσιν οὐλα᾽ π δὶ πὰρ ΦΗΝ ἘΡΟΎ Ν᾿ εὐῶνρ ΝΝΟΥΧ. 

4 ἈΛΠΡΟΟΟΥΤ Ν ΤΟΟῪΤΚ Εβολ᾽ ἊΝ οὙρλυλαδο ΠῊΚ ΟὙΦΗΚΕ᾿ οἄ- 
δ Ῥὼκ ΕΒΟἋΔ ψλλλ00) οὴλ ΠΕΚΡΗ͂Τ. ἔεἔζωπε Ἅε᾽ εκᾶ πολαν εἴδ ΤΚ 
εχ πνεονυωνπο, ΕΒΟἋ οὴ λᾶδυ “ιλλὰ΄ Δ σΟβθ τε τὰρ πδο 
πϑε πουᾶριυλα ἐρλ ΕβθΟἋᾺ ἐπδηρ᾽ ΔΎΩ νἀ ΚΟΤΟ ἘΦΟΎῪΝ ΕΠΗῚ 

λλπετρίχωε. πώπνε᾽ φορῶ ἀῶ πω “λοκρ, ποῖ οαροο" ΤΟΡΤῊ 
ὃ Ἅε᾽ἰ ἈΠΑΘΗ Τ᾽ φορῶ ἘρΟΟῪ Ἀπεον Δὺ. ἘΠρΡΟΎΣ᾽ ἈΝ ΟὝΡΔΔΕ 
πεΙρβοονε ΔΎΩ Ἀ᾽ πΠρεπειθΎλλεϊ ἐνπεο σιν οΎλΑ πᾶὶ πὰρ ΘΗΝ 
ΕΡΟΎ Ν᾽ εγΥωπνδ᾽ ΝΝΟΥΧ᾽ ἈΠΡΧΙΤΟΕΙ ἘΡΟῪΝ ΕἘΠΕΚΗῚ χὲ ΝΝΕΚΟΎ Σ᾽ 
ΠΝΈΚΟΕΙΚ πλλλλδ ο πθὲ γὰρ ποΎδ᾽ εὐνδεθικ Οὐ τὰϊ τὲ θε' 

8. ΕΤεα ν Δ οΎλ᾽ πο οανᾶκάα ΒῸᾺ Ἅε ΝΜ ἙλΟΟῪ πῸ Τἄκε πεκ- 
9 ὐᾶχε᾽ ΕἸΝΔΝΟΟΥΎ. ἌΠΡχΧΕ λᾶδΥυ πβμᾶᾶχε ἘΠΑΘΗΤ ΜῊ 

ιο ΠΟΤΕ δοκεῖ πεκᾶχε. ᾿Ἀπρβὼκ ἘροΟῪνΝ εδώλε' πορφᾶ- 

-- 

Ὁ 

ὅ1 λῃῖα εκηδ τᾶ δ Ὺ ΟΠ. γὰρ ---- ἢ ἀάπρπεεπε, Ῥγῖ5 βου ρίαμα πέπρπρπεεπε, 5θα ροϑῖρα 

ἀεοϊδϊατη δῖ α]1. πρ --- "3 ρει δέπη --  α]σ. νοΐολ', ὅυτ. - ὅσ. οξυς --- ΧΧΤΗΙ,  χεπράκεεδλο, 

ϑυγ. -- τ. δυνάστου, αῖ. δυναστῶν -- ὁπ οΥποὶ ποὶ -- νοητῶς νοε! --- " ἔροοῦ -- ϑυτο-- 

Ποχ., ὅτ. οἵ]. --- ὃ χεπερεπεῖθ ψακεῖ -- μὴ εἐπιθυμιειὶ ---ὐ ΔἈΠΡΟΟΟΥ ἘΠ .. ἐς αὐτὶ οὐράκαλδλο᾽, 

συγ. Ξ- ὅσ. μὴ παρεχτεινου πλουσιῳ -- οὅϑωκ..... ΘΑΣ ΠΕΚΘΗῪ ΡΓΙῸ τῇ ὃς σἡ ξἕννοιὰχ 

ἀποσχου --- 5 Ἃ εἰ Ρηπι. ἀραπάαϊ -- ροβῖ πιο ον. πτερυγὲς -- ΕΡΩἋΔ ΕΒΟᾺ ἔπδληρ - αἱα. 

εἴ Πεῦγσ. ΥΩ ΝΠ ΝΥ, πδς ποὴ Αα4υ11α, ϑυηγηι. οἵ ΤΠεοά. ἀρὰ Νοδιϊαπι χαὶ πε- 

τασθησεταῖι εἰς τὸν ουρᾶνον; πίῃς ϑΔΠ14. τοϊηεῖ οἵ αἰτ, ἰϑοῖ. -- ϑυσ, οἵ τ. χαὶ ὑποστρε- 

φει εἰς τὸν οἰχὸν τοῦ προέστήχοτος αὐτου -- ςοά. ἰηήθ δάάϊτ πωπε᾿ ϑορῖῦ ὑϑαὰδ δὰ 

παπεοπδὺ (εἴτ. ταρ. ΧΧΥΤΙ, 3) ---- ὃ χαπρουωμλ ῥγὸ μὴ συνδειπνει -- ἴὰ θη. τερθῦτς κδὶ 
τὰρ᾽᾿ φρήν ἔρουπ᾽ εὐῶπρ ππουκ, οἶτ, ΒΌΡΤα ν. 3. τ ᾽ ΡΒ ἴπ ἀπραύ τε ΒΌΡΕΙ ὙΕΓ5. ἃ 

ΡΓ. πλ.; ὅγζ. -- ὅτ. ογάϊης ἰνογβοὶ ον τρόπον γὰρ εἰ τις χαταπίοι τριχὰ, οὐτὼς εσθιει 

χαι πινει. μηδε προς σε εἰιςταγαγῆς αὐτὸν χαι φαγῃς τὸν ψωμον σοὺ μετ᾽ αὐτοῦ 

-- ὃ Ἅε ἀκαλοοῦ, ὅ0ζ. -- ΟὟ. γὰρ αὐτὸν --- " ἀἀπδϑη τ᾽ ΡΓῸ ἄφρονος -- κειετῦ το κιθακίυ, 

οἴτ. [,οχ. Ῥευγοηὶ ρ. 67 -- πεκιυᾶπε, ςοἄ. πεκιυᾶδε, ΟΥΤ. τ τς τοὺς συνετοὺς λόγους 

σου, Ναὶ. ἀοοίνίπαηι οἱοχιὶὶ ἐμὶ - Ὀρδτ, ΤΡ 9 --- "δ ςοά. ἰπίτο αν. μν 
μεταθὴς ορια αἰωνια, αυϊδαβ. ΑἸοχ. ἃἂΔ4. α εθεντὸ οἱ πατέρες σου, 5οϊ ϑιρτγα 
γνῸ 4 3 ἘΠῚ -- δ ΧΧΙΠ, ὃ; Νυὶρ. πὸ αἰξΐησας ραγνμίογμηι ἐθρηεῖποΣ -- ροϑῖ ἀπρθὼκ οἵὰ. ὃς, 

Ῥτον. ΧΧΙΠ, 26 - ΧΧΠῚ, τττὸ. 
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": ΝΟΟ. ΠΝΟΎΤΕ τὰἄρ ΕἸ χωωρ᾽ πεΕΤοΤε ἈΑΛΛΟΟΥ ἄγω απᾶ- 

19 χὶ ρὰπ παλᾶκ οφᾶροου. {Δ ἈἈΠΕΚΡΗΤ ετεσβω" κυ τ ππεκ- 
ι᾽ »“ἄᾶχε ἐπᾶχε πτὰαϊοθυοϊο. Ἀπρλο᾽ ἐκτξζοβω ΝΟΥΚΟΎΪ: ΧΕ 
“ εκυᾶπρᾶρτ οὶ ΝΟΎδέρωβ ΝΟ ΔΛΑΟῪ δὴ ΠΤΟΚ ἅϑεν᾿ τὰρ᾽ εκ- 
δ ΡΕΟΤ πεέκῦηρε ΟΝ ΟὙδέρωβ ΚΝ  ΤΟΥΧΟ Ἅε ΠΕ ΨΎΥΧΗ 

5» Εεβολρᾷν πλλου. πᾶϑηρε᾽ ερῴῷδν πεκρη τ᾽ Ρ οοφοο κηδεγφρᾶ- 

ιὸ ΝΕ Ἀπωΐϊ φρο δυω ΝΎΉΎΕ ΠΔΟΠΟΤΟΥ χε ΝΞ. ΝΕΚΟΠΟΤ ΟὟ" 
ι ἔπε ΕὙΟΟΥΤΩΝ. ἈἈΠΡΊΡΕ πεκρη τ᾽ κωρ᾽ ἐπρειρποβε. δὰ- 

δὰ δ Ὺ Διο ο᾽ ΕὙΛΑΝ ῊῪ ΔΊ ΝΟΥ Τ ε' ΔΎΩ πυθῶπε ον ΘΟΤῈΕ 35- 

ι8 ΠΟΥ ΤΕ ἈΔΧΠΕΡΟΟῪ ΤΗΉΡΩ. εκωᾶδηράρερ, εν δὶ ΟὟΝ δεν απο 

ι᾽ πἄάτωπε πᾶκ᾽ ἀυ ΝΡ ΕΚΡΕΛπιο πδωχν ἂπ'. οὐτλλ πᾶ- 

Ηρε ΔΎ ΝῪΡ οοφοο ΠῪΡ ΦΕΝΑΛΕΕΎΕ ΕὙΟΟΎΤΩΝ ολλ ΠΕΚΡΗΤ. 
Ὁ ἈἈΠΡΡ ρει Τρε᾿ ΔΎΩ ΞΜΠΡΟΟΟΥΤΝ ΤΟΟῪΤΚ ΕβΟᾺ ὃὴ φεποεν- 
1. ΒΟΥΔΗ ἔηπ δ ρε Γρε τὰρ πιλλ δὶ πορνοο πὰρ φϑηκε' 

9. ΔΎΩ ΟΔΎΗΡΠ πϑλ' πάρι, πρεντοειο. οὥταςκ πᾶςζθηρε 

ποᾶ πεν τ λοι χποκ᾽ πρκὰ τ ἀφρονεὶ χε ἃ τεκλλά ΔΎ ρρελο. ἢ Ρ 

94 ὡδᾶρε οὙειὼτ πδλίκδίοο᾽ δ νῷ καλωσ' ᾶρε πειφηῖτ Ἅε’ 

2. ΕὙΦῴρᾶπε εχῖἣν ΟὙΘΗρΡΕε ποᾶβε. “““ἄρε πεκείΐωτ "“"'᾿ὶ͵ τεκηλᾶ ΔῪ 
5. εγῴράᾶπε εορᾶϊ εχωκ᾽  τΕ ὙΠ  ἄΟΧποκ ρᾶςϑε. πᾶιθηρε᾽ κ1ἃ 
5 δὶ ἈΠΕΚΡΗΤ᾽ ψψἄρε πεκβ ΔᾺ Ἅε᾽ φᾶρερ, εν ᾶρίοοσε. οὙπῖϑθοο 

τ ἂρ᾽ εὐἰσῦτρ, πε ΟὙΗΪ Ἄπωὼκ ἂν πε ΔΎ οὐωτε τε ΕΟ ηῪ 

ποτε, ΘΥΓ. -- ΟΓ. χυριος -- αΠπδκὶ οάπ.... ΦδΡΟΟΥ, ΡΓῸ χρίῖνει τὴν Χρισιν 

αὐτῶν μετὰ σου --- ἢ πτδίοθυοῖο -- αἰσθήσεως --- ᾽ἢ χκεπ᾿ -- μεν -- εκωδηρερ τ πεκ- 

«οηρε, (φοΐοτ οατὰ αΓ. πατάξεις αὐτον --- “ἢ πδηρε᾽ -- Ἅυ]ρ. Περτγ. οἵ ϑυγο-ποχ. οχ 
Ἰηρσααθ ἱπάοϊς, Οτ. υἱε -- απωΐ ρτὸ χαι τὴν ἐμὴν χαρδιαν --- ἴδ τῦτε πδοποτοὺῦ {πεῖς 

ΞΈΡΕΙ ὙΕΙ5. ἃ ΡΓ. Π1.} δε Ἱἱπ' πεκοποτου, ΟἿ. ἐνδιατριψει λογοις τὰ σὰ χειλὴ 

πρὸς τὰ εμα χειλη., ΘΥΤΟ-ΒΟΧ. «ον ΠΠὸ 9 6. ἴαδς,. μὰς Ἰὰς τον ἰδ ϑοο καθ! «ἢ 
-- ᾿ ἀδτδιίοο εὐαλτ τ Αλδ ΠΟΥ τ᾿ ΔΎ σοίθε! ΠΟ ἀρηοβοθηΐ -- πηούτε, γο4π| χυ- 

ριου ---- ὃ ροβῖ εκωδηοδρερ, ὁπ]. γὰρ -- δι, ϑυτ. -- στ. ὃς -- πδωχῆ δπ᾿, ΘΥΓοΞ ασ, οὐχ 

“ποστησεταν, Ὗυΐϊρ. ποπ ἀμ ογοίμγ, ὨΘΌτ. ὩΠΞΏ ΝΟ -- πὸμ βιιοοίάοίν -- 19 τίδι 9 Ηρε 

πΝαϊρ. ΜΙ πιΐ, ὨΘΌΓ. 125 ΠΏΣ, Ἰάθηλ σοί. ρσγᾶθς, 23, οἵ ϑυγο-οχ, σα ἀϑίθγίβοῖβ 
9.0.) Χὶ [κε οἱ Χ, ὅτ. υἱε -- δυω 5ΌΡΟΓ ψεῖβ. 80 δἰΐοσα Π1. -- ἔτΡ.... φᾶξ πεκ- 
δῆτ, ὅυζγ. -- ὅστᾶθς. χάτευθυνε εἐννοιᾶς σης χαρδιας ---- “᾽ φεποε ΒΟΥ ΔΗ -- συμβολαις 

- εὐηπ -- εὐὐώπ, αΓ. ἄρεὼν τε (αΐ. οπ,. τε) ἀγοράσμοις, ϑγτο-Ποχ. [πα ἰδ αζϑμϑο 
Ό -- Ν -- 

ἢ" πορποο᾽ -- πορνόχοπος -- οδνηρπ ρτὸ ὑπνωδης -- πρει τοειο, ΒΎΓΟ-- ΠΧ. [3.95.5 
. Ν 2 

υὶρ. ραπηῖβ, ὨΘΌΓ, ΣΡ ἌἜΠΕῚ διερρηγμιενα και ραχωδη - [“ πᾶώηρε -- ϑυτο- 

ποχ., Οτγ, οπη. μου -- ροϑῖ ποδ οπῇ. πειῶτ' -- ρρελῶ, ἴα ςοά. --- "" εἰ ἴῃ ουὐειωτ 5ΌΡΟΥ 
ὙΟΓΘ. ἃ 2. Π1. -- ΠΕΙΙΘΗ τ, ΚΓ. [5. ἀΡ54116 οὐδ...) ατν ἡ, ψυχὴ αὐτου --- "5 πεκεΐωτ 

οἵ πτεκαλδδ -- ὅυγ, Να]ρ. οἵ ΠΕΡῚ., Οἵ. οἵη. σου --- ᾿ὅ πδιϑηρε᾽ -- ϑυγο-ποχ. Ψα]ρ. εἴ 
ΠΟΡΓ,, ΟἿ, ἀρϑαᾳιθ μου ---- “7 πἴθοο --ἰ πιθος -- τε ΒΌΡΟΙΓ γψεῖϑ. ἃ ΡΓ. Π1. 

Ργον. ΧΧΠΠ], 11-22, 24--27. 

Ρ.9ὲε: 
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8. εολαᾶκρ. πεὶ ερρᾶΐ λε τᾶρ᾽ νὰ Τἄκο Ν᾿  ΤΕΥΝΟΥ. δῶ πᾶ- 
Ὁ ρᾶπολλοο πὶ πδχν, ερεὲ πουοΐὶ πᾶζθυωπε πηΐλλ Δ Ύω πε- 
«ὉΤΟΡῪΡ πα ἈΝ πΧῚ ρὰπ'᾿ ΠΝΙΛΑ᾿ ἈΝ ΝΠ ΔΕΟΧΗ ΕΘΟΟῪ ΠΝ ΛΑ 
ερε πους ἐπχῖν ΧΗ Ο00ΠπΠ ΤΠ ΝΙΛΛ᾿ Ἡ ΝΑ ΠΕΤΕρΡΕ περ βδὰ Ὁ 

ὃ ΝΕΔΕΆΚΗΛΛΗΓ ΝΝΕΤΌΟΟΚ ἂν πε οὰκ ΠΗρπ᾿ ππετωΐνε ἂν πε χῈ 
1 ἐρὲε κά πο πᾶζθωπε τῶν. ἈΠΡΓρΕ Ν᾽ ΝΗρπ' ἀλλὰ ὥᾶχε 
ἈΝ πρώλλε πλικδῖοο ΔΎ Ν ͵ τετ πω ᾶχε, ΜΠ πετλλοοωϑε εκ- 

δηΐ πεκβ δὰ τὰρ ἐρεν φιάλη ἈΝ φενᾶποτ' Ἀπποωυο᾽ κπᾶ- 
89 ἈΛΟΟΓΘΕ ΕΚΚΗ ΚΑΦΗΎῪ θὲ πουοᾶρμλεο' κνπἂρ θὲ ἈΠεν τ Δ λΛΟΥ 

εδ ὙϑΟΟύεξοι οὐ Τ ΟὝΘΟΟ ἐπρᾶεΐϊη" ΔΎ πθὲ χἴπὲν τ ὙΚΥρὰ- 
88. ΟἿΓΉΟ ἌΟΚΟΟ εἃ τ λλὰ ΤΟΎ Οὐὧὐλ ἔἐρο. ερῶδᾶν νεκβ δὰ ΔΎ 

8 ΕΤῈ ΤΕ Τῶκ ἂν τε ΤΕΚΤ προ πάᾶχω πρενδώτυλλε κπνὰἂὰρ 
θὲ Ἄπετολι πρητ᾿ πϑᾶδλδοοδ᾽ ΔΎ θεὲ ΝΟΎΝΕΕΒ εοἰον ουὐ- 

85. πΟ66 προεῖλα. κνᾶχοοο χὲ ΝΕΎΥΘ ΟΎεἊ. ἐροΐ πε ἀΎω φεπεῖλε- 
κἄἂρ᾽ ΔΎ πεύοωβε αϑλλοὶ πε ἄνοκ Ἅε λαπειεῖλλε ἔρε ο' ΤΟΟΎΕε᾽ 
πᾶδωπε ΤΝδῪ χε εἴπνάβωκ τἄυϊνε ποᾶ πὲ ὑνηδοοοῦΎρ' 
ΝΑΛΛΑΔΎ. 

Χχιγι ἀἀπρκωρ, ἐῆρώλλε ΕὙΦΟΟΥ ΔΎ ἈΠΡΟΎε πὲ ΝΑΙ ΔῪ 
3 ἔρέε ΠΕΥΡΗῪΤ τὰρ τελετὰ πτΊσΟλ᾽ ἔρεὲ ΝεΕΥ ποτοῦ πελετὰ 

8. λαπρίοε. ΕΔ ΎΚΕΤ ΟὙῊΪ ΟΝ ΟὙοοΟφΦίδ᾽ εὐδΎοδρωο ἐρὰ Το ΟΝ 
. ΟὙΆΆΝ Το βε" ΔΎΩ οὃοὴ᾽ ΟὙδίοθηοϊο εὐδύΎλλερ π δλλΟΝ κι- 
5 ἈΠΝΠΎΡΑΔΟ ΠΙΛΑ ΕἸ ΤΔΙΗΎ ΔΎΩ ΕἸΝΔΝΟΥΟΥ. πᾶνε οὐὙοο- 
Φοο ἔρούε οὐχωώρε. ἀυῷ οὐρώλλε ΠΡΑΧΝΦΗῪ ἘΡΟῪΕ ΟὙΝΟδ᾽ 

“ εραδκρ (-- ἐσακοκ, πεῖ εορδΐ, ϑυγοτ-ῆοχ. - τ. ἀλλότριον, υ]5. -- ϑυπητ. ἀραὰ 
ΝΟΡΙ πὶ ἀλλοτρία -- "5 Ἠλε ῥσὸ ουτος; Κ5ΥΓ. Ξ- Α. ουτὸς --- ἢ ΧΕΟΣΟΝ ἘΘΟΟΥ, ΡΓῸ ὃ: 

αηδιαι χαι λεσχαι -- Ἡ ἀδεβῖ ἴῃ ὅγγ. εἴ ΟΥ. -- τε ἴπ πεέτερε 5ΌΡΟΓ ὑΈγβ. αἰϊοπᾶ πιὰπα 

-- πεἈΕἈκηλαη, (ρεῖπι. Ἃ ἴπ γαβι γα), Α. πέλειοι, ϑυγοόσῆοχ. ᾿υ, ΘΟ, πελιᾶνοι ; 

Αα4ὰ. δριὰ Νορθιϊατα, χαθαροι, εἴ ϑυπιηι. χάροποι, οἴ. ΕἸοΙά. δὰ ἢ. 1. --- δ᾽ πηρπ 
Ξ- ὅυ7σ. Νυϊρ. εἴ μεῦγ.. ὅτ. ἴῃ ρὶαγ - πδ τοῦ πδιῦώπε ἴῃ γαβαγα --- δ᾿ ΜΝ πετ- 

ἁλοοθε (Ετ ἴῃ ΓαβΌΓα), ΡΙῸ ἐν περιπάτοις -- ἐφειι Δ Ἃἢ -- φιαλὰς -- ΕΚΚΗ ΚΑΘ ΗΎ ΠθεῈ 

πογοᾶδϑαλεο ΡΓῸ γυμνοτεέρος ὑπέρου --- ὅ" καδΡ ἃ 5υΓ. οἵ ὅτ, μαι ὰ ὀχρ ΠΣ -- Βίας 

ςοά. οηι. ὃε -- ἀπε το λοῦ, ΘΥΓ. - ΟΥ. ἐχτείνεται -- ΚΥΡΔΟΤΝΟ - χεραστης -- ἌΟΚΟΣΙ 

ἴῃ ὅσ. οἵ Οἵ, βιδιητο ρίζαν -- ὧδ -- διαχεῖται τος δ ἀηῖς τεκτᾶπρο᾽ οἵὴ. τοτε 

-- ὅλ τηἴο οπι. καὶ -- βαδοπἠὰ τπληι15 πγατῖανὶῖ 8 ἴῃ αἱ γος ποΎυπεεβ -- τϑοεῖλε ρτὸ Χλὺυ- 

δὼωνι --- ὅ5. ροβῖ κηδχοοο Οἵ. ὃς, ϑυγοσ-θοχ, Πα. κο νοῶ -- μεΐῖπι, ὁ ἴῃ πδλοοονρ᾽ 
ΒΌΡΘΓ Ὑ6Γ5. ΔΌ δἰΐογα πιᾶῃὰ --- ΧΧΙΝ,  ϑαδιάϊοαβ, ὑπὰ οαπὶ ϑυγο--ποχ. Ὑ αἷσ. δὲ ΠΘΌΓ,, 

ΟἿ. υἱε Ὁ ἰηῖτῖο ---- ἢ αἰΐοτ. ἀλελετα ρῥτὸ λάλει -- ΠΎδΟᾺ εἴ τεπρῖοα -- ΠΘΌΓ., ςοῖοτὶ ἴῃ 
ΡΙτ. --ο ὃ αηἴς ἑωδγοᾶφωᾳ (ρτο ἀνορθουται) οὔ. χα! ---  λυῶῷ -- ϑυτοσθοχ., ΟΥ. 

ΟὨ1. -- πτδαιοι᾽ -- ταμιειαὰ -- ἢ πᾶπου βϑοουπαάα Ὧν.) ΡΓ. τὰ, πᾶπο, ἰᾳ, ν, 18, 

Ῥτον. ΧΧΠῚ, 28 - ΧΧΙΝ, τὸς. 
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Πα ποώώε. ξωδῪΡ ΟὙΠΟλΎΛΛΟΟ ΟΝ ΟὙΡΟλλλλει Ἔρε 'τοοφῖδ Ἅε᾽ ἴρ. ὅς: 

τὰς ΠΡΗΤ ππρευχκύοχπε. ἔρε τοοφῖδ᾽ πὶ παλέεγε ετᾶ- 
8. ΠΟΥ ΟΝ ἈΠΗΔΗ ΝΝΟΟΦΟΟ αλἄρε ποοφοο ΧῈ ΠΕΎΛΛΕΕΎΕ εβο0- 
9. ΄ὴ ΡΩΟῪ δὴ ΟὙΛΉηΌθε. ΠΑΛΟῪ πὰ ΤΩΛΑΝ Ἐ ἐπ Τοβ πᾶθητ 

Ἅε᾽ ΝΔΑΛΟῪ δὴ φέγοβε. πάᾶκδϑᾶροϊδ. πὰ ΤΛΑ Τ᾽ εὐρώλλε π- 
ι Δοΐϊλλοο Οὴ ΟὙΦΟΟΥ͂ ΕοἸΦΟΟΥ ΔΝ ΟὙΦΟΟΥ πολΙΨιο δητει- 
. οχῆ. περὶ ΝΕΤΟΥΧΙ ἈΚΛΛΟΟΎ ἘΠΟΥ ΔΎΩ ἈΠρΡΓΟΟ ἐπετ- 
19. ΟὙΛΛΟΥΟΥΤ "ΝΛΛΟΟΥ. εκωᾶνχοοο χε ΠΝ ΓΟΟΟΥΝ ἂν “πδᾶῖ' 

εἴλλε χὲ ΠΧΟειο ΟΟΟὟΝ ἈΠΡΗῪ ΠΟΎΟΝ πἴλλ' ἀΎῶ πεν τ δο- 
πλδοοε᾽ πηΐβε ΠΟΎΟΝ δ λΛ᾿ ΟΟΟΥΝ ἈΝΛΟΟΎ '"ΤΉΗΡΟΎ πετνδΐ 

ι.. απο δ᾿ ποΥδ᾽ κἂ τὰ πε ΒΗΎε. πδιθηρε᾽ οὙὝεκα εβϊω πνᾶ- 
“ ΠΟῪ ΠΑΛΟΎΔΡΟ, τᾶρ᾽ χῈ ἐρὲ Ττεκυοῦῶβε κῆῆε. εκνγἄεοθᾶνε 

γὰρ πῖρε πτοοφίδ ολλ ΠεκρηΗ τ΄ εκᾶπρε τὰρ ἔροο᾽ ΠΕΚΑΛΟῪ 
5» πᾶρδηδί' ΔΎ τεκρεέλπιο πᾶάωχηπ ἀπ. ἌΆΠΡΦΕΝ Τὸ ΟὙΔΟΕβηΗσ ὕρ. Ὁπ᾽ 

ΕΦΟΎΝ ΕἸΤΤΕΟΚΗΝῊ πρεν δλικδίοο ἀν ἈΠρτρευᾶπᾶ τὰ κλλλοκ᾽ 
16 ΟΙΥΓ ΟὟΟΪ πρη. πλίκδίοο τὰρ πᾶρε᾽ ποᾶςῦα ποὸπ ἀυῶ πο- 

Πα ΤΩΟΥΝ᾽ πᾶοεβηῆο Ἅε πᾶρε', ἐρεΝ ΠΕΘΟΟΥ. ερωᾶν πεκχᾶχε 
Ε δε ψπρρᾶωωε γβλλοοῦ ἄγω »απρχίοε ψκλλοὸκ διὰ πεοζολᾶδ τε 

18 χε πνεὲ πχοεῖο ηδὺ πὸ τρᾶπδο" ΔΎ ΠΟΚΤε πέηδῶν τ 

Πρ ΠΟΔΒΟᾺ κ13λ0. ψἄπρρᾶζυε ἐχν Πρεορπεθοοῦυ ἀΎω Ἄλπρκωρ; 
ΟΠ 99 ἐρεγρεργοβε'ι.: πῆεὲ χπο᾽ τἄρ᾽ πε πλΧΠΟΝΗΉρΟΟ᾽ ποΎοεῖΐν 

. 5 πολγαιοο -- πόλεμος -- ἔρε πτοοφῖδ Ἃ ε᾿ ὕβαιια ἴῃ ἤη., ὅγζ. -- ὅσ, βοηθεια ὃε μετὰ 

χαρδιας βουλευτιχης., ᾿ΘΌΓ. γ»} 5ἽἼΞ πν᾽ Ἵ -- Να]ρ. οὐ ογίξ βδαϊης πιδὶ ηιμία 

σΟπ δα διμπηπι --- ἷ 

κυρίου --- ὅ ᾿δρε ποοφοο᾽.... ο΄ οὐβηηε, ρίὸ ἄλλα λογιζοντάι εν συνεδριοις 

ἈΞ ΠΗΔΗ -- πυλαὶις -- ἴῃ πα Οἤ]. σοφοι οὐχ ἐχχλινουσιν εχ στομᾶτος 

-- " φειοβε ρῖὸ φρειποβε -- ροβί ἀκδϑδροῖδ -- (χχαθαρσια) οὰπὶ Α. οπῃ. δὲ; ϑὅγτο-- 
δ ων αν 

ἡ Ποχ. «" Πομο ὁ, --  πδτώλ τ εὐρώλλε πιλοΐλλοο, ῬΙῸ ανδρι λοιμῳ εμμιολυνθησεται, 

ϑγγο-Ποχ, το » ΟΟΠΟΟΓΙά, σΕΠῚ [1 [κα Ὁ, --- ἢ ἀαπρίοο.... ἀκαλοοῦ, ΚΓ. -- ΟΥ. εχ- 

πριου (Δ, ἐχπριὦω) χτεινομενους; μη φεισῃ; α]ρ. φμὶ ἐγαπιῖιν αα ἱπίογίξηι ΠΡΟΥαΥ 6 

π6 665565 --- '" Ῥοβῖ εκωδιχοος οἱ. ὃε -- ἅἄπρητ, ϑΎΓ. -- ΟΥ. ἴῃ Ρίατ, -- καλοου πτη- 

ρον, ΡῖῸ παᾶντα --- ᾿ἤἦ πδίϑηρε -- ϑυσ, υΐρ. εἴ πεῦγ., αὐ. αρϑαᾳᾷς μου -- πᾶτε ῥα 8, 

ἩΔΤΟΎ Β0Γ15 -- κε, 5ΥΓ, - Οτ, γλυχανθῃ --- ᾿" ἐεκεδεοθᾶπε τδρ πγρε -- οὗὐτὼς αἱ- 

σθηση -- δῖα πεκρηῖτ, ςοΐοτὶ σὰτὰ ΟἿ. τῇ σὴ ψυχὴ -- ἔροο᾽ -- υ]ρ., ΠοΡτ. οἵ ὅυγ. -- ΟΥ. 
ΟΠΠ, --Ῥ ἴῃ πᾶδρδιδί 50} ψοῦβ, γθεοθηῖ Π1. -- ΤτεκρεἌπιο πδώχη δε - Ὗα]ρ, 5965 μα ποῦ 

»εΥΊδΙ:, ὨΘΌΤ, ποη σμσοϊἀοίμγ, ὅυυ. -- Οσ. ελπις σε οὐχ εγχαταλειψει --- 15 πὶ ἴῃ ἀκπρ- 

δεῖ ΒΡ, νΕΓ5, ἃ 2. Π1. -- ΕΤΕΟΚΗΠῊ ΡΓΙῸ νομῃ ; ΘΥΓΟ-ΠΟΧ, [ω9|9 σκαδῦ βαενις ϑεδὶ 

- δ »»πρτρευδπδτᾶδ. -- υνηὺς οαπατηθης -- ΑἸῖοΓ, 4“. ἴπ ἍκΑλοΚ 5ΌΡΓ, Ὑ675. ἃ ὈΓ. Π1. 

--- ᾽5 πδοεβηο, Ἵθίοη! ἴῃ ΡΙ0Γ. -- αἰΐογ, πδρε᾽ -- ποτ. οἵ  αὶρ. οογγμοπί, ὅτ. τ-- ΟΥ. 

ασθενήησουσιν ---- 17 πε, 51. -- Οἵ, δε --- 15 τέκε -- ϑ0Γ, οἵ ϑοποϊϊοι ἀρᾷ ΝΟΡΙαπὶ τινα 
μὴ τδη.) Οτ, οτι --ς 59. παξποπηροο -- Α, 5017, οἵ Ν1ρ., ΟἿ. πονηρῳ. 

Ῥγον. ΧΧΙΝ, 6-20, 

ΕΚΑΟΜΕΝΤΑ ΟὐΡΤΟ- ΘΑΜΙΌΙΟΑ, ΚΟ], 1, ο 
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1 Ἅε πνγδοεβηο πᾶχενδ᾽ ὡὐἂ εἐπερ. ΠΆΡΙΝ ΒΕ ἀρίϑο τε δΗ ΤΕ 

ὃ ἈΑΠΝΟΎ ΤΕ ἈΔΧΝ ΠΡΡΟ᾽ ΔΎΩ ἈΠΡΡ ποβε ΕΟὙΎΟΝ᾿ ΛΟΟΥ  οεπνᾶ- 

χικβὰ γὰρ πγἄσεβηο οὴ οΟὙονΝε πἴλα Ἅε πδεῖλλε ἐπεϊλίδλω- 

9 ρ'δ ἈΠΕΟΝ ΔΎ. πιίυμρὲ ΕΤΘΑΡΕδ εὐδ χε ἩΜΔΟΎΣΟΝΕ ἐπτἄκο᾽. 

πετωπ Ἅε ἔροο" πτᾶκο᾽ Δα χῖ τα πδε!. ἵπετε πο τἄλλο Ἅε 
π᾿ Ἀπεοθηρε πΟΡρΠπ ετρεοιφρᾶρερ, Εροο] ἘΠΠΕΘΟΟῪ ον ἃ τ ἄκο᾽ 
δ΄ οὐονε. ἈΠρΧΊΟΟΑ λᾶδυνὴ ορηοὶὶ πεκίλᾶς ἐπρρο δΎῳω ΠΗ 

λᾶδῪ πόοὰ εἴ εβολρφρϑὶ πεκλδᾶο᾽. ΟὙΟΗβε γὰρ πὲ πλᾶς ΝΟΎΡρο᾽ 
ΔΎΩ ΝΟΥΟΔΡΞ ΔΝ πε᾿ πετοΥυ Νὰ τ δου πᾶ" ΠΝ ΔΟΎΟΟΘΟΕΙ. εΥὐ- 
ἄν τωβο τὰρ᾽ πεσὼν Ὁ ἀνδωχη ππΌΌΗρε πηρώλλε᾽ απ ἃ- 
οὙωλΑ᾿ Ἅε πῆκεεο πῆρε ΔΎΩ ΟΝ ΔΡΟΚΦΟῪ πθὲε ΝΟΎΚωρ τ 

9 Φωσλε ΕἸΆΑΤΡΕ πώηρε πἄᾶρωυλλ᾽ ΟὙΟΛΛΟΎ. πᾶςηρε᾽ ἄρίροτε 
ΦΗΤΟΥῪ πηδᾶ χε, ἐἀ ΚΟ ΠΟῪ Ἅε᾽ ἐροκ ετα ποῖ. πᾶὶ πεᾶρε 

95 ΠΡΏΔΛΛΕ ΧΟΟῪ ΠΝΕΎΤΠΙΟΤΕΥΕ ἘΠΝΟΎ ΤΕ χὲ νδλο. δΔΗῪ ου- 
οἄβε τὰᾶρ᾽ ἐφροΎε᾽ ρώλλε πἴλλ' ΔΎ ΠΟΥΆΝ Τοᾶβε πρώλλε ἀπ᾽ 

ὃ. ΤῈ ὙΠΦΡΗΤ. ΠΝΟΥῪΤΕ πεν τ δ τολθοὶ ετοοφὶδ ΔΎ ποκ᾽ 
ΡΜΟΎΥΥΣΞῪΥ ΝΥ ψΨψθ Ξυνσ Ωσν ῃ ψυ τ ρα πα ται 

: ὃ ΔΊΟΟΥΝ ΠΟΟΟΥΝ᾽ πνετουᾶδβ. πιλα πεν τ δ βθωκ ἐρρᾶϊ Ετ πε᾿ 
δαεῖ ἘΠΕΟΗ Τ᾽ Η πἴλλ ΠΕΝῪ ΔΙ ΟΕΎ᾽ ΝΤΗΎ ἘΦΡΟΎΝ Ν᾽ ΚΟΎΝΟ 

πἴλα πεν Ὑ ΔΟΟΕΎΘ᾽ ΠΑΛΟΟΎ ΕΦΟΎΝ ΟΝ ΤΕ ΤΉΝ πλα πεν τ Δεᾶ- 
κδοτε πΡΗ ΧΟ πκᾶθ᾽ πἴλα πὲ πεειρᾶν Η πρᾶν πΝεοκΘΗρε. 

“ὁ δὰ επερ, 5015 παῖ ϑ8}14. --- “' πδίϑηρε -- ΠΘΌσ. εἴ Ν αἱρ., ᾿άθην ςοάά: σΓ, 23,253 

αἵ ϑυτοπῆοχ., βοα ως ΒῈὉ ἀϑβἴθγιβοο, αἿὟ. Ομ]. μοὺ -- ἀἐπρρ ποβε ξουοιτ πεελοοῦ, 

ατ. μηδετέρῳ αὐτῶν αἀπειθησῃς, ϑγτοπποχ. δόθμ, Βοργ. οἵ ψαϊα. σε ἀοίγαοίο- 
γδιιδ ποη ΠΟΤ 1)115 ΘΟ ΩΤ ---- “ἢ ἐπεϊ ϑκωρίδ τ-- τὰς τιμωριαᾶς --- ἢ (ΧΧΙ͂Χ, ἢ απδου- 
Ἀδιὶ ἔπτᾶκο, σοίοιὶ - τ. ἀπωλειὰς εχτοὸς ἐσται -- ἐροο!᾽ τεπτᾶκο᾽ τοἀαπάδηξ -- πετε 

ΠΟ ΎΔΆλΛῸ Ἅε διῖὴ. ν νος ὃ ογοῶῦπε ἀδϑαηΐ ἴῃ 1115 το 5105 -- τεπεοίθηρε, βοιρϑογαΐῖ ἀς- 

πεοιύβηρε, πὰης βὶ ἀδ]θτα πὶ σογηϊῖαγ; ἰἴθτι ςοά. τηθηάοϑο οὐοσπε -- Ἀπρκῖδο Ἃ 

. ἔπρρο, Οταος. μηδὲν ψευδος ἀπὸ γλωσσὴς βασιλει (Α. βασιλεως) “λεγέσθω, 

ϑυτοτῃοχ, Οὔ, -- αἸῖοΓ. πεκΆδο, ὅ0ζ. - ΟΥ. γλώσσης αὐτου -- τὰρ -- ϑγτο-δοχ., ΟΓ. οἵὰ. 

- πετουπδιτδδο" πδα᾿ απδουοο, ὅ0Γ. - Οὐ. ος δ᾽ αν παραδοθῃ, βδιχυῖ τος. ὦμῇ 

πα τοῦ ηἀπδώχπ ἃ 2. ἢ. -- ππηρε (ςοὐ. ἀππώηρε, 8564 ἃ ἀρϊοταῆι 651) ΡῖῸ σὺν 

νευροιῖς -- χε, ὅγ7χ. Ξ-- Ογ. χαι -- ρῷολε -- ωςτς --- "ἢ (ΧΧΧ, 1-1ἢ πδηρεὶ - ϑυγο-ἶοχ., 
ατ. ἀρβαὰθ μου -- Ἅε᾽ ΡῥῖῸ χαι -- ακετᾶποὶ -- μετᾶνοξι -- χε Τηδίλο᾽, ὅυ1. - αι. και 

παυομιαι ---- 5 ογοᾶβε ρῖοὸ οὐάτοβωῳ -- αἀφρονεστᾶτος -- ὙΠΟ Ὺ (510) --- ἢ διτοκ᾽ ἀδοβὶ 
ἴῃ ὅσ, οἵ ΟἿ. -- 5ἴ ρζοὸ ποῖὰᾷ ρᾶρ. π: Το. ἰζθγαπι μαθοῖ ὍΝ :, εἴ ἴῃ βοαιθηϊὶ ὅδ, ἃς 
ἴα, ςοητημαῖο ΟΥΓΌτο, Ροιρὶς ἀβῆὰθ ἴῃ ἤποπηὶ -- ἃηῖς δαεῖ οὶ. χαὶ -- Η ἀθοβῖ ἃ οο- 

ἴΟΓ5 τ΄ ΡΠ ΚΟΎΜΕΙ τ ϑυγ., ΟΥἍ αὔβᾳις αὐτου; ΝΡ. ἐπ πιαμίδιες δμὶς τὸ ὨΘΌΥ. ἐπ γὲὼ- 

ϑηπὶς σμὶς τ᾿ περ τ σεν αἰΐοι. τ α]ρ. οἵ μοῦγ. οἰ σανὶ!, ὅτ, τὸ τσ, συνεστρεψεν 

- τε την, οοἴοι ἀρϑαὰθ αὐτοῦ -- ροβῖ πάρη χοῦ οαηὶ Ναῖ. οπλ. τηροὸν -ὶ πάντων. 

ΡῬιον. ΧΧΙΝ, 215-27. 
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9.89... πώδᾶχε ΤΗΡΟῪ ΜΠΝΟΥΤΕ ΟΟἿΠ ΔΎΩ οεποοε' πεΐλλε᾽ Ἅε᾽ 
ἐπνολλοο πᾶ ΟὙΔΛΕΕΎΕ πε πᾶ ΝΟΥ ὠδορηδοῦ τε Ἅε ΠΉΤΟΩ 

39 ἘΝΕΤΡΦΟ ΤΕ ΦΗ ΤῸ. ἈΠροΎωρ, ἐνπεοδχε᾽ χε ἩΝΕεΟ Χπίοκ᾽ πο- 

ἶ ὃ τρεκχῖίσολ. ορῶβ οπᾶὺ πὲ Ὑδίτστεϊ λλΟΟΥ Π ΤΟΟΤΚ χε π- 
Γ΄ 

᾿ 
[ 
' 

81. ΝΈΚΟΙΪ ταπᾶρ λον Ἀπ ΓΆΛΟΥ κεᾶρε Οὐδ χε εὐ 9ΟΎε τ᾿ ΔΎΩ 
ς ΠΟΟᾺ ΟὟῈ Ἀλλλοκ᾽ πρὶ λε πὶ ΝΟΎΆΑΝ Ἡρλλλλδο᾽ ἈΠ ΟὙΑΠ Ὶ- 
ὃ. ΦΉΚΕ' τῶ πᾶὶ Ἀπεΐᾶρε πο ἈΝ πᾶρώθθες χε πηδοεῖ 
πτὰρ ρεοχίσολ᾽ π᾿ Τά ΧΟΟΟ χὲ Νἴλε ΠΕΤ ἩΔΎ ἐροΐ᾿ Η ΠΤ ἂρ φηκε' 

ΟΠ ἃ πτδχίουε πτᾶωρκ πρᾶν ΠΝΟΥΤΕ. ἈΠΡῚῪ πουλλὰ 
ΠΠΠ8.ι ἘΤΟΟΤΟΙ ἈΠΕΟΧΟΕΙΟ ἈΔῊ ΠΟΤΕ ΠΟσΡΟΎΡρΚ πυτᾶκο. ᾿ὠᾶρεΓ 

ΟὙΘΉΡΕ ΕὐἸΦΟΟῪ οΔΦΟῪ κπεοεΐω τ᾽ ΔΎΩ Ἀλε  οΑ ΟὟ ΕΤεο ΑΔ ΔΎ, 
86 ᾶρε πῶρ βωωών᾽ κρίνε Ξ41.106]1 φρο δλῖκδίοο" "τεεθίε Ἅε 
8. ἈΠΕΟΙΤΒΒΟΟ. ΟὙχΧδΔοΟΙβΔᾺ πὲ ΟὙωΗρε᾽ εὐἰοροΥ ΔΎΩ δεχῖοε 
81 ἈλΆ306, ΟΝ ΝΕ βοΎρε δΔΎω φεγρεη τ᾽ πὲ πεο νᾶ χρε' ροῦο- 

Ἅε ετἄκο᾽ πνεΘΒ ΒΙηΥυ Ἀπκᾶρ.' ΔΎΩ ΝΕΎΘΦΗΚΕ Εβ0ΟἋ δὴ πρώ λιε. 
38 εἴχω δὲ πηδὶ ΝΗΤ Ν᾿ ποοῷοῦ ΕἸΤΡΕΤΕῚ Ν Οεΐ ΝΑΝΟΎ χῖϑο 

89 ΔΝ ΟΝ ΟὙΡΔΠπ᾿ ΟΥΔΕ ἐπεϊβ ΟΎΔΗ οὐᾶδβ ἀν᾽. πετπᾶχοοο᾽ ΧΕ 
οὙλΙκδίοο πὲ πᾶοεβηο᾽ αν ἄϑπε ΕὐἸΟΦΡΟΥΟΡῪ οδ πλδοο ΔΎΩ 

40 ἈΛΑΛΕΟ ΤΕ ΟΝ πρεθνοο οενδ ταδϊῖο᾽ Ἅε ΠΝΕΎΤ ΧΠΙΟ᾽ ΠΕΟΛΛΟῪ ἍΕ 
“1 ΕΥ̓ Δ ΝΟΥ ΝΗῪ ΕΧΩΟΟΎΥ. σενδλλερε ΝΈΕΟΠΟΤΟΥ Ἅε ἐχὼ πῆ- 

ὅ5 ροβῖ πῶδχε οαπὶ ὅυτγο-Ποχ. Α. εἴ (. οὔ. γὰρ -- οοτττὶ -- ϑυτο--ῃοχ. ςαᾶϑ, Ψα]ρ. 

Ποῦτ. εἴ στ. οπι. -- δνω το] 140] ΟΠΊ. -- οεποοε -- α]σ. ΠΕΡΓ. οἵ ΟΥ. πεπυρωμενοι, ϑὅγτο-- 
πὐν δον πεγκε, ᾿ .; πδιονο ἀραπάδηϊ --- 5 πο τρεκαῖϊδόλ, ϑυγο--Ποχ, -- τ. χαὶι Ι Ρ 
ψευδὴς γενη; υϊρ. ἱπνοπίαγίδαμθ πιοπάακ --- ὅδ τταϊτεῖ -- αἰτουμαι -- ππεκοαΐ ἀκπᾶ- 

δΆδοτ -- ΘΓ. Κη ἀφελὴς μου χάριν, ςοά, ρτᾶες. 225 οἵ ϑγτο-ῃοχ. ἀπ᾿ ἐμου, εἴ οὔ. χα- 

ριν; Ψαϊρ. Ξ- ποῦσ. π6 ἀθηοβ65 γη11---- "' Ἄκλλοκ 50 ΠΡ 6 ΤΠΘΠΠΠ1ΠῚ, ΓΙῸ κακοὶ -- ΔΙΈΟΓ, τπιδῖ, 
᾿ 5 : ᾿ Ν --- . Ξ ΘΟ 

ΒοΓΙ ρϑογαΐ τδις!, 5615 ΘΠ] π ἀν; ΡΟΙΓΟ δηῖθ 1Ππώ4 οὁΠ|. ὃὲε -- ἀπεῖδε (510) πιο δὶ τιδι- 

ἘΨΡΜΗΝ μου Ὁ ΨΥ ὙΑΝ ΤΥ ΡΠ 

ρώϑε, Ἄυἱρ. νἱοίμϊ το πϑοοϑϑαγία, ὅγτ.-- Οτ. τὰ δεοντα χαι τὰ αυταρχη ---"  ἄπεο- 

“οειῖο -- ϑυΓ. α]ρ. οἵ πεῦγ,, αγ, οὔι. αὐτου --- "Ἢ “πεηεΐίω τ᾽ οἵ ἐτεοκᾶδυ -- ϑὅυτο-- 
Ποχ., Οτγ. αρϑαις αὐτοῦ -- δΎω, 501. -- Οτ. ὃὲε --- ὅ5 ρῶς ἀδαβί ἴῃ ϑυτγο--μοχ. οἵ Οἵ. 

πυϊτ, εἴπ τεαρίε βΒΌΡΟΥ νοΓ5. δ᾽ἴθπα πη8ΠῈ; ΘΎΓΟ--οχ. - ἀτγάθςο, τὴν εξοδον αὐτου 

- "ὁ χε ρτο ὃε --- "7 χύώ ρεμπρειφψϑώωτ᾽ μα πεεδῆερε, 5ΥΓ. -- τὶ ἐχγονον χάκον 

μαχαιρας τοὺς οδοντας εχει χαι τᾶς μυλας τομιδας - δώολε - ὡςτε -- ετδκο᾽ -- ὅὃγ- 

Το-οχ, οὐ ϑο9ῳ., ὅτ. ἀνάλισχειν χαν χατεσθλιειν, Α. πος ροδίγοιησιη οὔλ., Νυϊρ. 

οατη ΠΟῦΓ. ταπίαπι μί σογηοάαί --- ὁδ (ΧΧΙ͂Ν, 5) σέ, ὅγε. -- ὅτ. ὃς -- ἐτρετετιοεῖ 
ΡΙῸ επιγινώσχειν -- οὐἵλε ἔπεΐβουλη οὐδδβ δι᾽ σΘΙοΤΙ ΠΟῚ Δρποβοιηΐ ---- ὅϑ 9. ἴπ εο- 

σΘΟΥΟΡΤ 5ΌΡΟΥ νοΓ5. Γοοοπί! ΠΊΔΠῚ ---- ᾽5 σεν δυτδιῖο᾽ -- Ό]ρ. ᾿αιααδιπέιν, ὅτ. -- αγ. βελ- 
ν᾿ τιους φανουντα" -- ετηδηονο" -- ΠοΡΓ. ϑυτότῃοχ, Α. οἵ Ο,, Ὑυϊρ. -- αγ, ὁπ, -- "' οε- 

πδάλερε, σοίογ φιλησουσιν -- εχ ρῖὸ ἀποχρινομέενα,. 

᾿ Ρτον. ΧΧΙΨΝ, 28-41:. 

Ἧ 

. πὸ: 
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- χε ΕἸΝΑΝΟΟΥ. Ομ ΤῈ νεκρ βηΎεὶ εἸΤερίη" ἀΎω πτβ ττκΚ 
- ΕΤεκοωςθε ΜΥΟΥΔοκΚ νοωϊ ΔΎω κνᾶκωτ᾽ ἈΛΠεκηϊ. ἈΚΜΠΡΡ 
ἈΝΤΡΕ ΝΝΟΥΧ ἐπεκραλπ τ λλε" ΔΎΩ ἈΠροΟΎςὉ ἀλλλοκ᾽ ΟΝ πεκ- 

“ ὉΠΟΤΟΥ. ἈΠρχοοο χε ἰπηδεῖρε πᾶ πθὲ πτδαεῖρε πᾶ" 
ὦ τδτῶβε πδο] πΝΕΟ ΧΙΝσΟΝο. ἕρε πρῶχλλε πνᾶθητ ὃ πἴθε 

“ὁ. ποΎεϊωρ ε᾽ ἀῶ πρώϑλε πὰ Το τ λ ὁ θὲ πουδώλ" εκώωδη- 
κάδο᾽ ανρνδ' ΔΎ αν ἂρ ΠΝ ΤΗδ ΤΉΡΟ πο ρχρίλλ ποετᾶ- 

τ ΟὟΟ᾽ ερρᾶϊΐ πηχολχλ πνεωνε. Ἀπποο᾽ ἄποκ δίδλετδ- 
δ ποῖ διδώω τ᾽ ἔρετπ τεοβῶ. ωὠᾶτηδύ κπϑπὲχ πρεοίχηδδν" 
εκ ἃ ΤΌΟΥΝ Ἅε ρὰ πρίνηβ ΤΝΔῪ ΟὙὰ ΠΡΗΤΕ Ἀκεν᾿ Καίρεκρῖκε 
ΚΝΚΟΥΚ πΟΎδ ΠΡΗΤΕ Κκωλχ λε᾽ ΠΝΕΚΟΙ͂Χ οὰ ΚΟΥΎΝΚ ΠΟΎΣ 

Ὁ ΠΡΗ ΤΕ εὔωπε εκ ὰνρ πᾶὶϊ ΤΆΛΝ ΎΦΗΚΕ ΝΗῪ πᾶκ᾽ ἐσλλοοζθε" 

Ὁ ΔΎΩ πεόρωρ, θεὲ ΠΟῪ ΤΡΟΛΛΕΥΟ ἘΝ ΝΟΥ. ΟὟΝΤΕ τεολελ- 
ἍΔΗ ὐλΑῪ «θεεέρε᾽ εολλε᾽ ΚΑΛΛΟΟῪ ον ΟὙλλε ΔΎΩ τεΐφυολλτε κ-- 

ΠΟΥ Τοΐοο ΔΆΆΛΝ ΤΕ ἈΝ πλλεὶ πΟΎορί Λε ἈΝ ΠΎ ΔΡΤΎΔΡρΟΟ ἈΝ 
πκᾶφ, ἘλλΕΟ ει ἈΛΛΛΟΟΥῪ ἈΚΜΝ ΠΑΛΟΟῪ ἈΝ ΠΚΩΡῚῪ Εελλεο χοοῦ ΧΕ 

9 φῷ ΔΎΩ ΤΆΛΕΘΟ ΤΟ ἈΠΟΎΘΕ ἔροῦ Εχοοο χε ρώωε. πβᾶλ᾽ 
ετοωθβε ποὰ πεοείω τ᾽ ΔΎ ετκὼ πο ΠΤ Ν τολλ ΝΠ Ή ΕΟ - 
ἈΔΔῪ ἔρεὲ νᾶ βοοκε᾽ ὡὐκωκο εβολον πεῖὰ Δ πῆτε κ᾿- 

Ἡ βτηδποοῦυ, ἰΐα σοά,, ρτοὸ ετπᾶπουοῦ --- ᾿ἢ ἐτερὶη (ϑἵη ἴῃ Γαβα γα), ὅυΓ. -- ΟΥ. εἰς 
τὴν εξοδον, ΠΘΌΓ. -- 15. 9ογ] -- ἐτεκοωςε᾽ - α]ρ. εἴ ϑυγοσθοχ., Οἵ. εἰς τὸν ἀγρὸν 

- Ἡ τΕπδεῖρε..... παὶτ  Ὸ]ρ. εἴ πορυ. φηοριοάο ζδοϊέ πὶ, δὶς Καείαηι οὶ, ϑυυ. τ- ὅσ. Ὁν 
τρόπον ἐχρησᾶάτο μοι χρησομᾶι αὐτῷ -- τατώῶβε πδο ππεοκιπδοόπο, Κ΄ΥΣ. Ξ Οἷς τι- 

σομαι ὃς αὐτὸν α (ϑγι. ο 99) με ἡδιχησεν --- 5. πδιτοώτας ΡΙῸ ενδεῆς φρενων 

- οὐδώμκ᾽ -- ἀμπελὼν --- ἰδ ἀπδριυπᾶ ΡΓῸ ὅϑ0γ. οἵ ΟΥὕ. χερσωθησεται - ΠΡ ππτηδ' 

τηρῇ ποραρίαι (510), Ρτὸ χαι χορτομάνησει ολος; καὶ γίνεται εἐχλελειμμενος -- Ροδῖ 

ποετδουο -- χατασχαπτονται, οη1. ὃς --- "ἴ απτπτοώο᾽ ΡΓῸ ὕστερον -- δίακεταιοῖ -- με- 

τενοησα --- δ δ τηδὺ 566 ὙΠ ΔῪ 50115 ΘΑ Πιαῖοὶ ϑαηΐ -- ΟΥᾺ πρήτε ἀκετ᾿ 56 Ὸ6 ἷπ 

βποπὶ ψῈΓ8.» ϑΎγΓΟ-μοΧ. οὰπ ςοάά, ργᾶρο. 23 οἵ 253 «οὐ νου τον δ κοοΣ . 

ΩΣ μεῶ5 ϑλὶ, συ. βαγμηι, ἱπχιαηι, αἀογηιῖθα, θιοάϊοιι ἀογηαδὶδ, Ῥαμαῖὶ- 

ἰπηι τιαμιι5 ΘΟΉΒΟΥΘ5, πὶ πμίθϑοας, στ. ολιγον νυσταζω, ολιγον ὃς χαθυπνω. ολιγοὸν 

ὃς εναγχαλιζομαι χερσι στήθη ---- " ροβῖ ἕζυωπε οπὶ. δε -- ΤἈΠΎρΡΗκε.... πᾶκ - Ἄ]α., 

ΠΘΌΓ. ὅγγ. εἴ Οὐ. ἡ πενιὰ σου -- πεδρὼρ -- ΑἸοχ. εἵ (., ὅγυζ. - Οὐ, δά, σοὺ -- πτρολκενο 
- δρομευς --- ὅ (ΧΧΧ, 5-) τε ΑΕ ἈΝ -- τῇ βδελλῃ -- ςοά. ἰπ ἔπ. ον. καὶ ἢ τε- 

ταρτὴ οὐκ ἡρκεσθὴ εἰπεῖν ἱκανὸν, αυὰθ ἴαπλθῃ Βαροῖ ἴῃ ἥμῃ. νθγβ. 564.) ἴα : ἀυῶ 

ταλεΡ Το ἀχποΎϑε ἔροο εχοοο κε ἡρώτοε --- "ἀπ πτᾶρταροο (οϊὰ5 Ρυῖτν. Ρ Βα ρτα 

γΘΓ5. ἃ ΡΓ. Π}.} - ΑἸοχ. γαῖ. οἵ Ο., Ναὶ ρ. μοῦγ. ϑυτοόστῆοχ. δὲ Οἵ. οι. --- 5 πεηεῖωτ 

οἱ πτελαδῦ, οσοίοσὶ αὔδα αὐτοῦ -- ΡΓ. ΠΔΠῸ5 ϑουίρϑογαῖ πτααπλζῦ ρῥτὸ ἵπταιτ- 

ΦἈΆω, αἰζοτὰ ἀρροῆθῃβ οᾺ πορίοχις τὶ, ααοὰ ἐρὸ τοϑιϊταὶ, 

Ριον. ΧΧΙ͂Ν, 42-52. 
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58. καδοε πᾶρουλλ᾽ ΟὙΟλΛΕ. ΦΘΟΛΝῪ ἍΔε πετλοκο πᾶἂΐ ἐπ οεὶ 
4 ἈΚΛΛΟΟΥ ΔΎΩ ΓΟΟΟῪΝ ἀν᾽ ἈΠΆΛΕΘΟ ΤΟΟΥΠ τωΤΈΕΡΪΗ πουδρουλλ' 
εἰ ἄγω περίοουε,ἍἜ ποΎροο οἵ οΟὙπέτρδ᾽ Ἀ᾽᾿΄ὴὲ. περί ΟΟΎΕ' 
ποΎχοὶ εὐἰρρτ᾽ ΔΎ περίοουε, πουρωλλε ΟΝ ΤΈΘΛΑΝ Τ βρρε. 

"δ δεντξαλιίνε, πὲ περί οουε.Ἢ ΠπΟΎΟορ ἴλλε π ΟΕΙ Κ᾿ πτᾶϊ ετεον ἂρ 
τὸ πετεοπᾶδο" ποεΐδδο᾽ ποόχοοο χὲ ψπεῖΐρ λᾶδυν πῆοόβε. ερε 

πκᾶρ᾽ κα δὴ ΟΝ Ὺ πρβ΄ ΔΎΩ Ἀν σόλλλλοο ἐοεῖ οι πλλερ- 
1.  ΤΟΟΥ ερῶᾶν ΟὙρλο Δ ρρρο᾽ ΔΎ πΤΕ ΟὙΔΘΗ Τ᾽ οεΐ πΟΕΙΚ᾿ 
68 πτΕ οὙρθρδλ᾽ πεχ Τεοχοεῖο Εεβολ᾽ ἀΎω ΝΕ ΟὟὙΟρ ἴλλε᾽ 
5. ἈΚΑΛΕΟΤῊ νψλὰ ΤῈ ΠΟΥ δι ἐπ Δ ΝΟΥ. «ΤΟΟΥῪ Ἅε πελδοζίοτον᾽ 
0 Νετοίχλι πκᾶρ πᾶὶ Ἅε᾽ δφενοὰ βεεύε' ΠΡΟΎΟ᾽ ποοφοο πόδᾶ- 

χίβ᾽ Ετὲ “ἍΝ ΤΟΥ ὅθλλ᾽ ΕΤῈ ΟΔΎΟΒ ΤΕ ΤΕΎΦΡΗΎΕ οι πϑῦωλι᾿ 
6] ἊΝ ποδρᾶσώογ εἐοΎρεθποο πὲ πσώβ᾽ πᾶὶ ΝΎΔΎΥΤ δλλεῖε 
5 ΠΕΎΗΪ ΟΝ ἌΠπετρᾶ ἌΝ ρΡρο οἷχϑι πεῦχε ΔΎ ΟΔΎΡΩΣ 
3. ΕβΟἋ δὲ οΟὙεροᾶφνε ΠΟΥ Τ᾽ ΕΗ δῶ πρᾶκηλο εὐ|- 

Τὰ ΧΡΗΥ ΕΝ πεοδίχ᾽ ΔΎΩ ΕὐβλοΟτ ππἢἨἄκο᾽ ΕΠἸΟΎΗΡ, ΟΝ πῊΪ 
4. ἩΝΈΡΟΟΥ. («ΟΟΛΗῚ Δε᾽ Νετλοοςυε κάλο᾽ ΔΎΩ πλλερο ΤΟΟῪ 
65 οὐδ αεῖ ΕβοἋ εὐ τη οὙλλᾶσε »νλλΟΥ εὐ χοΟΟρ᾽ ΕΝ ΓΒ ΠΟΟΎΕ᾽ 
66 πᾶΐ ξλλέεοικοῦτο ΟὙΔΕ᾽ ρὲ Τ ΒΝ ΟΟΎΕ᾽ ποοπα᾽ ΔΎΩ οΥὙὐᾶ- 
Ο ΔΕΚΤΩΡρΡ εὐϑλοοςθε᾽ οὴ φενορ ἴλλε᾽ ΕἸΡΟΟΥ Τ᾽ ΔΎΩ ΟὙσΙΕ᾽ εὐοοκ 

ΘηΗτΤα πώρε πβᾶδλλπει ΔΎΟ ΟὟΡΡΟ εὔᾶχε οὴ᾽ ΟὙΛΑΗΉΩΘΕ. 

6 πᾶζθηρε εκωδηκᾶδκ εορᾶΐ ΕὙΟΎΝΟΟ ΔΎ ΝΜΥΘΟΟΟΥΤΝ π- 
5 "ΤΕΚΟΙΧ ΕβΟᾺ ἔἐρὼκ οὴ οὐϑλίε κηδ χίοβω. ρερ ἐρωτε τἄᾶ- 

ὅὁ ροβέ Ἅε᾽ ΠΊΔΠΕ ΓΟΟΘΠΓ 5 ΡΘΙΓΒΟΓΙΡΙΠῚ οδὲ πρβ -- ἐποεῖ -- νοησᾶι -- πὶ τοῦ τ- 
ΘΟΟΎ ΒΈΡΟΙ ΥΘΙ5. ΠΊΔΠ] ΓΕΟΘΠΙ --- “ἢ τερῖη -- Ψα]ρ. εἴ ΠΘΌΓ., ὅ5υγ. -- στάθο. ιχνὴ 

- τεορλῖίτθρρε -- ϑυτο-οχ., Ναϊρ. ΠΟΡΓ. οἱ τσ. αὔρϑᾷις αὐτου --- 5 πε περίοουε,, 
φοΐοτ! ἴῃ βίηρ, - τδὶ ετεοπᾶρ πετεοπδδε", ΡΙῸ ἡ οτῶν πραξὴ -- ἀδο᾽ τοῦ ποεῖδδιο᾽ 

ἴῃ ΓΑΘΌΓΑ --- ὅδ πγῶ;, 50Γ. - ΟΥ, ὃς -- λαῖτ δόλλαλος" ΡΓῸ αλἱ δόλια ἄκακος" --- ὅ5 ΔΙΊΟΓ, κα 

ἴΠ ἌΚΆΛΕΟ ΤῊ ΒΌΡΟΙ ΨΕΓ5. ἃ ΡΓ. ἢ). -- ΠδΙΟΎΟ ΡΓ. ΠΊΔΗ115, ἃἰίογα ΡΥΔΘΡΟΒΕΪ ε ---- ὃ πε- 

Ἀδορίοτοπ᾽ - ἐλάχιστα --- “᾽ τευϑρηνε (51:0) -- ϑυύγο--Ποχ., Οὐ. ἀρβαθο αὐτῶν --- "' οδ- 

Ρδισώονω --οι χοιρογρυλλιοι -- τ τδιν τ διαλεΐε᾽ (510) ---- “ἢ πρδκηλο - χαλαβωτῆς -- πες- 

δία (τι ΞΈΡΕΙ Ψψ6Γ5, ἃ 2, τη.) -- ϑύσοπ-ποχ., Ναϊρ. Ποργ. οἵ Οἵγ. βίηπθ αὐτου -- εὐμλλο τη 

τύτδκο᾽, Ρῦὸ εὐάλωτος ων --- “΄ καίλωο -- Ὑαἱρ. δόπο, ὅϑυ1. -- στ. εὐοδὼς -- εὐ τη", 

ψυϊρ, {ε1Π1οἱογ, ϑὅγτ. -- Οσ. κάλως --- “5. ὁ οἵ υ]{, «4, νοοὶβ ξλλεοκοτο, Πα. ὨΟη 56- 

4 6Π5 ΟὟ ΓΟδοΙρία ἴῃ ΓΑΒΌΓΑ -- ΟΥ̓Δ Ε᾽ ἍΕρε τβποουε, ποοῦπο (ΠΟ. ΡΟΒΙΓΘΠΊΠΠΊ [ῃ 
᾿ Ν 5 

᾿ΤΆΒΌΤΔ), ΘΎΓΟ-Ποχ, [2259 κὴὸ αὐ Μο9., ατΓ. οὐδε χαταπτησσει χτηνος --- ὅ6 οὐδ ε- 

κτώρ -- ἀλεχτωρ -- ςοά, ρεποΐλλε᾽ -- πβδδάλπε οϑῖ ϑιρογῆμπαμ -- οἷς ογάληηίθε, ΟΥ εν 

εὔνει, 501, [5 --- δ΄ πδῴώηρε 580105 Ππαροῖ βϑῃι σι -- ερώκ -- ϑυγο-Ποχ., Πορτ. ΠΏ 
ψυϊρ. ογί 5μο, ΟἿ, οὔ. -- οῖτ ουωΐωε -- ΟΥ, μετά μάχης») ςοἴοι! ΟΠ, -- κηδικϊοβῶ, 
ΟΥΤ. - Ογ, ατιμασθησῃ --- “5 ρερ -- ρορ. 

Ρίον, ΧΧΙΝ, ς3-68, 

Ρ- 
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ΡΕΚό Ἦ οἄΐρε. εκωδ νοοοῦ Ἅε᾽ πεονοῦ ΝΗῪ Εβολ᾽ εκωᾶποωκ 
ὃ Ἅε πρενδ χε δρε ρεν δ χε ἈΝ δεν λιίωε᾽ εἴ εβθοκλ. πτᾶγν- 

χε νᾶζυδλχε οτλλ ΠΝΟΎ ΤΕ πᾶχε ἈΠρΡΡΟ᾽ πεν Τὰ τευλλᾶ ΔῪ 
τὸ Τοῦ θβοο) ἐροο΄. ΟὟ πετέκνᾶρφε ἐροο πᾶςϑηρε᾽ πῶᾶχε Ἀπηου- 

τε πε ὕνδχω νὰκ᾿ Ἀπρπ πῦωπε πᾶςϑηρε" ΟὙ πὲ πθηρε 
τι ΠΡΗ Τ᾽ Η ΟὟ πὲ πηρε πη ΔΕΎΣΩΗ. ἈΠπρὶ πεκλαν τ ρλλλδο᾽ 
Ὁ ππερίολλε᾽ ΔΎ πεκρηλλᾶ εὐοχνε πρᾶη. ἄδρὶ ϑφϑῷβ πιλι' 
δὴ οὐωοχπε ἈΝ ΟὙΤω 6ε ἩΡΠ ο΄ὴ' οὙώοχ πε. ρεπρεοσδώνό 

Ὁ ΝῈ πεΐποῦσ' ἈἈΠΡΤΡΕΎΟΕ Ἡρπ εὖ χε πνευοῶ ποερ πωυβῷ π- 
τοοφιῖδ᾽ ἀῶ ποετλκεωῦ κλσολι᾽ εκρῖνε πῆ θ᾽ ΟΝ ΟὙΟΟΟΥΤΝ. 

τ Ὑ πίρϑε πΝΕΤΟΝ ΦΕΝΔΎΠΗ᾽ ΔΎΩ ΠΟΕΗΡΙ ΠΝΕΤΟΝ Ἀκκᾶρ, 
τὸ ΠΦΗ Τ᾽ χῈ ΕὙῈΡ πωυβῷ Ν᾽ ΤΕΥΜΙΝ ὙΦΗΚΕ ΠΟΕΤ ἈΔΡ πλλεεΎε, ΠΝ ΝΕΥ- 
τὸ οίοε ΧΙΝ ΤΈΝΟΥ. δΔΟΎΩΝ᾽ πρωκ᾽ ἐνῦᾶχε ἈΠΝΟΎ ΤΕ, ΝΥ ΚρΙνε 
τὶ ἈΛΛΛΟΟΎῪ 'ἕΤΗΡΟῪ Οὴ ΟὙΟΎ χα πυλίδκρίνε᾽ ἈλπρηκεῚ κὴ πόώυβ. 
χχγ πᾶϊ πὲ νπεοβοούυε, ποολολων ΑΧΝ ἈλεεΎε" πᾶὶ πἰ τὰ πε- 
5 .Οϑεερ᾽ πεζεκίδο᾽ οφιάοΟοΥυ. πεοοῦ ἈἈΠΝΟΎ ΤΕ πὲ ορπ᾿ που- 
8 Οᾶχε᾽ ΠΕΟΟῪ ἈΜΠΡΡΟ᾽ πὲ τ δεΐε᾽ πε θηΎε. Ὑτπε᾽ χοοε᾽ πκᾶρ᾽ 
. «(ΟΗΚ᾽ ΟὙδΔ Τ εἶλλε ἍΔΕ ἐροῦ] πὲ ΠΡῊ Τ᾿ ἌΠΡΡΟ. ΡΕΘῪ οὙρὰτ'᾽ 

5 ΕἸΦΟΟΥ Ὑἄρε  τββο ΤΉΡΟ ΞΑΕΎ Τ᾽ πάσεβηο ἈΜΠ͵ΚΤΟ ΕΒΟᾺ 
6 ἌΧΠΡΡΟ᾽ ΔΎΩ πεθρονος ΝΔΟΟΟΥΤ Ν᾽ ΟΝ ΟὙΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ. Μιπρ- 
χοε ᾿λλλοκΚ ἈἈΠΗΑΛΤΟ ΕΒΟΔ ἌΠΡρΡΟ᾽ ΔΎΩ λιπρᾶϑερᾶ τκ ρϑὲ πιὰ 

τ πρεν χώωρε πᾶνουο πὰκ ΕἸΡΕΚΧΟΟΟ χὲ ΔΑΛΟῪ πᾶϊ ερρὰϊ' 

ΠΡΟΥΟ᾽ ΠΥΘΒΒΙΟ ἈΜΠΆΛΤΟ ΕΡΒΟᾺ ππηχώωρε. ἀχὶ πεν τὰ πεκ- 
8. ΒΔᾺ ΝΔῪΎ Εροοῦ. ΝΟΕΤΆΛΡΕ Εροκ οὴ᾽ ΟὝΟΙΘε ΟΝ ΟὙΘΈΠΗ᾽ χεκᾶο 

δὲ πδρεκό τ, 50Γ. -- στ. ἐσται -- ροβῖ ργίῃγ. Ἅε᾽ οὔ. πϑειῦδλητε -- μυχτηρᾶς -- Φεν- 

«υδκε᾽ ἸΤΟΓ. ΡΓῸ χρίσεις --- δ᾽ (ΧΧΧΙ, δ) πώδχε πάπρρο᾽, ϑγτο-ἤοχ. ἐαλο, μάδοςς 
Οτ. βασιλέως χρημάτισμος --- ἴὉ πετεκηᾶρε ἔρου", ὅτ. τηρήσεις, ϑυτο-Ποχ. Ομ. 

- πδιϑηρεὶ - ϑυγοσπῆοχ., Οὐ. ἀρϑαὰθ μοὺ -- πῖπς ϑῃϊάϊσαβ. οὐ. αἰϊαὰ οὐ -- τις -- χε- 

πρπ πιώπε Ιοοο πρωτογεένες -- Η ρα παάαϊ -- ΒοΙρϑοσγαῖ ἩΠΕΕΎΓΗ, Ροβῖθα ἐπιοπάανι 

Ἂχ τοῦ ΔΎΩ ΒΌΡΟΙ νοῖ5. αἰΐογα πηᾶμὰ -- πεκ- 

πρηλαδ -- Αηὰ. ϑυίηην, ΤΗβοά. ἀρὰ ΝΟΡΙϊ πὶ τὰ σὰ χρήματα (οἶτ, ΕἸ6Ι4) οἵ ϑυτο-- 
μοχ. ἐδοθαν., γᾶς, τὸν σὸν νοῦν χαὶι βιον -- Εὐευοκπα ΠΟΔΗ -- υστεροβουλιᾶν, 

ἴῃ ΠΗΔΕΎΧΗ - ἐμῶν εὐχῶν --- 

ϑυτο--οχ. [Δὰν κοι λλοΝ, --- 15 τ οὐτώτυ ἃραπηάαῖ --- ἢ πεν ϑηκε οἵ ππενυρῖοε, 

ϑγο--ποχ. ἴῃ ῥτΐηιο, ἅτ. ἴῃ ἴγοααθ ἰοοὸ ἀρβαὰα αὐτῶν --- ἴὖ ἰηο οὐχ. ἀνοῖγξ σὸν 

στομὰ χαὶ χρινε δικαίως ; ἴζοπ ροβῖ ἄν αἰδκρίπε᾽ οπι. ὃς --- ΧΧΥ͂, " δαῖτ ἀκεενε 
ΡΙῸ αι αδιαχριτοι - ροβῖ πεζεκίδο᾽ οἵ. τοὺ βασίλεως τῆς Ιουδαιας -- ἢ Ῥοβῖ 

αἰτοῦ, πεοοῦ οὔ. ὃε -- πεηηιϑῆηυε, ϑυγ. - Οὕὐν βὶπθ αὐτοῦ --- ὃ ροβῖ πκᾶϑ᾽ ὁδὶ. ὃς 

-- οὐδ τεῖλλε ρῖὸ ἀνεξελεγχτος -- ἍΕ ΒΌΡΟΓ γΟΓδ. ΡΓ. ΠΙΔΏῺ --- ἢ οῖς πιὰ, ὅτ. « Οἵ ἴῃ 

ΡΙΌΓ. τ ᾿ ροβὲ πᾶπογο οἵ. γὰρ - ππκώώρε, ὅγγ. -- τὶ ἴῃ βἷηρ. 

Ῥγον. ΧΧΙΥ͂, ὅς -- ΧΧΥ, τ-ὃ. 

“ὦ 
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9. ΠΝΕΚΡΟΡΤΗῊΚ ΟΝ ΤΈΚΘΙΗ᾽ ἐρᾶν πεκουβηρ᾽ πεσπ οΎσ Κ οἄρωκ 
᾽θ ΦΗΤΕ. πνεκκὰ Τἄφρονεῖ χε ππΕῈ πεκώβθηρ “1ὲν πεσπ οΥσ Κ΄ 

πλείωοε λε᾿ ΠΆΝΤ χᾶχε πδοᾶρουο ἀν᾽ ΕΒΟᾺ ὅλλλοκ ἀλλὰ οτ ἂρ 
θε πᾶκ ἈΠΑΛΟΥ. ρᾶρερ πᾶκ᾿ εὐοᾶριο᾽ ἈΝ ΟὙΑΝ ΤΩΟΒΡ ΟΝ ουὐ- 

ἈΝΎρΆΡΕ" τἄχροο πᾶκ᾽ χε ππεκύωπε οὰ πούπεσ' δλιλὰᾶ ρᾶ- 
" Ρεῷ, ἘΝΕΚΡΙΟΟΥΕ ΕὙΟΛΛΟΝΤ. ἤθε ΝΟΥΧΆΛΠΗΡ ΠΗΟΎΒ᾽ εὐ Ν 

ΟὙΦΟρΆΛΙΟΚΟΟ ποΔΡΆΙΟΝ᾽" τᾶϊ τε θὲ ποσώδχε εὐ τ ΙΗΥ εὐ- 

9 ἀᾶχε ΠΟΌΗΤ. ὍΟὙδᾶχΕε ΠΝΟΎΒ εἐρεὲ ΟὙοδρλίον εὐ τ ΔΙΗῪ ἢ 

ΤῸ Εροο τἂϊ τε θὲ ππᾶχε πρϑοοφοο εὐὐλᾶδ χε πρεαο τι. 
13 ἴἴθε “πεῖ ἐβολ᾽ οὴ' ΟΥ̓Χ Ν᾿ ολὲ πώρο εὐδὸ τατον που- 
ΧΟΎΟ τὰαϊ τε θὲ πουβδί.οϊπε᾽, ΝΕ ΠΟΤ᾽ ΝΝΕΤΟΎΝ Δ ΝΟΥ" 

" δοωφυλεῖ τὰρ ΠΝΕΨΥΧΗ πνετεοανδιχιου ἡδὺ. πθεὲε π- 

δὲν ΤΗΥ ἈΝ δεηκλοολε ἈΝ φέενοου ΕὙΟΝΟ Εβολ᾽ τὰἂϊ ΤῈ 
15. Θε᾽ ΝΝΕΤΟΘΟΟΥΓΟΟΥ »ΚΛΟΟῪ ΕΝ ρεν τ ΝΝΟΥΧ. ἘΕἔρὲ ΠΟΟΟΥΤ Ν 

δελόολι Ν᾽ ΟὙΑπ τοᾶρδητ᾽ δρε οΥ̓λᾶο Ἅλε᾽ πων Τ ΟὙὝΕΩΟΣΙ 
ιό Φέγκεεο. εκωῦᾶπρε εεβϑίωῳ οὝελα πεκρώζθει Ν,.η πότε πυΟεΙ 
τ: ΠΥΚΑΒΟᾺ. φάπρτᾶςθε βὼκ ΕἐροΟΎ Ν᾿ ΞἈπεκ.υ βῊρ »ὴ ποτε “πο σεῖ 
15. φφγΔοκ᾽ ΠΛ τῶκ. πΘε ΠΟΎσερωβ᾽ ἈΝ ΟὙΟΗΘ ΕἾ 1 ΟὝὙΘΟΤΕ 

πᾶκίο τδὶ τε θὲ πουΎρωλλε᾽ ΕἸΡΑΝ ΤΡΕ ἐπε βηρ᾽ ΠΟΥ ΑΝ τ- 

. 

δ. δῖτ τεέκρίη, ΓΙῸ φῇ τεκρδη -- ϑύγο-ῃοχ. τ "μα Θ, Οἵ, ἐπ᾿ ἐσχάτων, νυ. 

»οκίοα --κ ἴῃ πεκευβηρ᾽ ΒΌΡΕΟΙ ὙΟΓΒ. ΡΓ. ΠΊ. --- 3 ΦΗΤῸ ΡΙῸ εἰς τὰ οπίσω -- ππεκκᾶτᾶ- 

1 μεν (οοα. “κε᾿ ππεδ΄...} Ξ- μεν -- πααῖωε Ἅε᾽' πταπτ- 
δε, Οτγ. ἡ ὃς μάχη σον καὶ ἡ ἐεχθρα. ϑγτο-ῃθχ. μαρϑῖ σου ροβῖ ἐχθρὰ -- εβοἋ κε- 

Φροπεῖ Ξῷ “ὄὴἡὴ χαταφοῦνει --- 

ἍΟΚ σαίοιι! ΠΟῚ ἀρηοβοιηΐ -- οᾶρερ, πδκ᾽..... τδίκρος πδκ᾽, ΚΥΓ. -- σ. χάρις χαν φιλια 

ἐΓ γ98ε ΤΟΠαΌΪ Ομ. -- Εα! τ ΟὙϑοράλιοκος (ΟὟ ΒΌΡΟΓ 
ΣΡ, Ὡς Ν . ἀκοῦς 

675. ΡΓ. Π1.} τοδιρλιτοι᾽ τ εν ορμισχῳ σάρϑιου -- ΤῈ ΒΌΡΟΓ ΨΟΓΒ. Π1, ΓΘΟΘΏΓΟΓΙΘ -- πονοδ- 

ελευθεροι, ἄς τηρησον σεαυτῷ --- 

6... δο Ν πολλητ, Ογ, ουτὼς εἰπεῖν λογον, Να]ρ. χηΐ ἰοχμῖίμ νου ϑηηι ἴηι ἐθηιροΥΟ 50, 

οἵ ϑυπι. λάλων λογον εν χαιρῳ αὐτου -- ΠΘΡΓ. ἼΣΟΝ ΟΡ ἼΞῚ ἼΞΤ, ϑγυγο-ποχ. βὰὉ 
ἀβίογϑοο ονὰ. τοῦ,  δοο [5 λοσο, οὐ - Ασα. εἴ Τῆροά. λαλων ρημα ἐπι ἀρμιο- 
ζουσιν αὐτῳ, ςἴτγ. ΕἸοΙ4. «ἀ ἢ. 1. --- “5 ἔρε- το ἔροιο! ρῖὸ δεδεται; ἱπίθγρσοβ, ροίϊι8 

απδηι ἃ δέω, ἃ διδωμι ἀογνανις 5: ρη!βοαϊίοΠ απ 5. δπὶ -- ταὶ τε θὲ 4} βαθίητο }}}- 
δαπῖ --- [ἢ ρος ογοχτωμπ᾽, τοο8 πογοζιωμπ᾽ τ χιόνος -- ἰἢ πηπετπροτ ἀραπάαί πε 

- ἩΠΕΤΟΎΜΔ ΠΟΥ ΡΓΙῸ τοὺς ἁποστειλαντας αὐτὸν -- οδειωφευλεῖ -- ὠφελεῖ -- ππετ- 

εὐδιονγῶ δῦ, ΒΓ, - τας. τῶν αὐτῷ χρωμένων --- 1 ΠΕ ΤΟΎ ΟΥ ἈΚΆΛΟΟῪ 

-- ϑυγοσ-ῆοχ,, Ὗυΐρ, Περτγ. εἴ Οζγ. ἴῃ βίηρ. -- ϑεεῖγ, σεΐουι ἴῃ βίηρ. --- 15 ἐρε ...... δί.- 

δόν» φΡτὸ εὐόδια βασιλευσι -- ροϑῖ οὐ νοςῖβ Οὐ ΤρδρθΗτ [65 ΠἸοτὰς ἀΡΓαβ86 

- πσώπτ ρῖὸ μάλακχη --- ᾿ ἄπρτδιῦε βὼκ ἔρονμ᾽, ΘΥΓ7.- ΟΥ, σπάνιον εἰςαγε σον 

ποδα προς, Ὗυὶρ. ϑμδίιγαίιο ροάονι ἱπηὶ 46 ἀἄοτιο, 15. ἽΡΠ -- πειοεῖ ἀκακοκ ὈΪ8 

βοιρίατη, 564 ΔἸ]τ6Γ, οϑί ἀρἰοίατη ---- Γὅ τῖθε σοίοι! ΟΠ. -- δκῖο -- αχις. ΟΥ, αἀκιδωτον. 

Ριον, ΧΧΥ, 9-18. 

Ρ.πξ: 



18. 

Εν ἈΑΤΡΕ ΠΝΟΥΧ. ἧὑ ΤΕΘΙΗ Δε ἈἈΠΠΕΘΟΟΥ ἈΝ ΤΟΎΕΡΗ ΤΕ 31- 
Ὁ ππᾶρᾶπολλοο πὰ Τἄκο᾽ ο΄ὴ΄ ΟὙΦΟΟΎ ΕὐἸΘΟΟΎ. πθε ΝΟΎΡΑΑΧ 
εὐδορβοονε ΝΟΥΠΔΗΥΤΗ τὰϊ τε θὲ πουώωνε οὴ οὙοωλαᾷ 
Δ  ἈΎΠΕΙΪ ἈἈΠΡΗΤ. ἾΘΕ ΝΟΎΦΟΟΔΕ ΟΝ ΟὙΦΟΐΤε ΔΎ ΟὙΒΝΤ 
δὴ οὙε' τ ἀϊ τε θε᾽ εῶᾶρε ΤΔΗΠΗ Ἄπρωμλε βλάᾶπτεῖ ψπεες- 

Ἵ ΦΗτ᾽. ερᾶν πεκχᾶ χε οκο᾽ λλὰ Ὑ Ἄλλλοο " εὐ δ Νεῖβε κκὰ ΤΌ ΘΟ" 
99 εκεῖρε γἂρ᾽ πᾶὶ κνᾶπρῳ ρβρενχββο πκωρϑτ οχν "τεοᾶπε' 
8 ΠΝΟΥΤΕ νᾶ τβε πᾶκ᾽ ΠΆΝΤ ΛΕ. δρε ΟὙΤΗΥ ΠΆΘΟΙ τ᾽ 

ΤΟΎΝΕΟ εν κλοολε ΟὙδο᾽ λε νὰ τῶ ϊπε ὡδογνουσο πρεν- 
4 λᾶς, πᾶνΝΟΥ ΟὙῶρ, Οὴ ΟὙΚΆΧΕε᾽ ΠΟΥ ΧΕΝεπρ᾽ ἐρΟΎΕ ΕΟΎωρ᾽ 
Ὁ ΘΟ ΟὙῊΪ πβρΡρε μὴ ΟὙορίλλε πρεοοᾶϑοΎ. πᾶ ΝΟῪ ΟὙΆΛΛΟΟΥῪ 

: 86. ΕΠἸΚΗ β᾽ ΝΟΥΨΎΧΗ εἐοοβε ΔΎ οὐ πεν ΝΟΥ ΠΟΎε. ἧπθε 
ἈΛΠΕῚ πὰ ΤΟΛΑΝ Τ ΡΝ ΟὙΠΗΥΤῊ ΜΛΟΟΥ ΔΎΩ πετνᾶ τἄᾶκε οΥὐ- 
ΞΛΟΟῪ εὐοὼκ πχνᾶρ᾽ τἂϊ τε θὲ πετ νδοε οὐρώμαε πλὶ- 

1 ΚΑΙΟΟ ἈΛΠΑΆΛΤῸ ΕΡΟᾺ πουΎἄσεβηο. πᾶν ΟῪ ΟὝεκ᾿ οἂρ ἀπ᾽ πε- 

8. διῶ ὡὐϑε Ἅε ετδειε πϑᾶχε ΕἸ τ ἄϊηῦυ. πθὲ ΝΠΟΎΠΟΔΙΟ ἐρε 

ΝΕΟΟΟΒῊῪ ὠρὼρ τὰϊ τε θὲ ἀπρώλλε τὲ πορρβ ἀπ᾿ δὴ 
ΟὙΘΘΟΧ ΝΕ. , 

Χχυ πΘΕ ΠΟΎΕεΪΩΟΤε οακ πώρο ΔΎ ΟὙΡΩΟΟΥῪ ον πων ἣ- 
9 ΟΕ  ΔΕΙΗῪ ἀν" ταϊ τε θε᾽ τὲ "ἢ πάθη τ᾽ τἄϊο. πϑὲ πηδὰᾶ- 
ΔΑ τΤΕε ἈΝ ρεν χα χ᾽ ΕὙΡΗΔλ᾽ ταϊ τὲ θὲ ΝΟΥΟΔΘΟῪΎ εὐ 9ΟΎΕΙ Τ᾿ 

8. ΝΟΝΗῪ ΔΝ ΕΝ λᾶδυ. ΟὙΜΔΟΤΙΣΤΞ ΠΟΎΡΤΟ᾽ ΔΎ ΟὙΧΟΟ- 
4 κεο᾿ πογυεΐϊω" οὙόσερωβ Ἅε πουρέεθνοο πάθη τ. προυωξ 

5 δε ἀΡεβϑῖ ἃ ὅυτσ. οἵ ΟΥ. -- ἢ ἕἑωδορβοοπε ΠΟΥ ΔΗΣΤΉ ΡΓῸ ἔλχεῖ ἀσυμφορον 

- πογώώπε, 501. - Ογ. προςπεσον παθος -- φοἴτε ἰπ γαϑαγα -- ἌΗπη -- λυπὴ -- Βλὰ- 

ποτεῖ -- βλάπτει, τθοθηβ ΠΙΔΠῚ5 ΡΓΔΘΏΙΒΙϊ ε --- δἢ πποῦτε -- ϑυσος-ῆοχ., Ὗαϊσ. ᾿ςδτ. 
εὐ ατ. χυριος ; Βίης ϑ4Πῃϊά. οπι. δὲ -- πακατταικε, ατ. ἀγαθὰ, ας. Βοῦγ. οἴ ϑυγ. οὔ. 
--- ὅν ἴῃ ποΥυδο τϑοθητὶ πηᾶηὰ ταϑίταταηὶ -- πρεμ Ἄδο, σοῖουὶ ἴῃ 5'ηρ,. ---- "' ἔφονε 
δοζίυσς ὁ τ πρεοοδροῦ, τοὶ φαΐ σαπὶ Οὐ. ἢ μετα γυναικὸς λοιδορου εν οἰκίᾳ κοινὴ 

- “5 ὅτ. ρῥγαθηντς ὡςπερ, οἴ ρῖὸ δυῶ ἰερὶῖ ουτὼς -- οὐ. πᾶπδπονο -- ἀπονε, 

ςοἴοτὶ εκ γῆς μάχροθεν --- "δ τίϑε, ὅυ1. - (6 γ. ὡςπερ εἰ -- ᾿χπετπὰ τοῦ πεπετιδ τ 

Ξε  φρᾶσσοι; ἴῃ ΓΑΒΌΓΑ -- ἈκΑΛΟΟΥ ἃρθαηάαϊ -- ΟὙΥΑΛΟΟῪ εὐοὺκ παπᾶ, ΡΓῸ υδατος εξοδον 

-- πε ΒΌΡΟΓ νο 8. πάη στοοθητὶ -- ἀπετηδοει᾽, ΚΓ. - στ. ἀχοόσμον πεπτωχεναι -- οΥ- 
Ρῴθἁλε ἁριυηάαῖ --- ὅἴ ΟὟ νοοὶβ οὐαὶ ΒΌροΓροβίταπι οϑῖ ἃ ῬΓ. δηὰπΠὰ -- ροβῖ ἀπ ΟΝ. ἴ- 

ἌΔδΔΥ -- τὶ --- "ὃ ροβῖ ωρώωρ οχ. καὶ ἀτειχιστος --ἴ ἴῃ ταὶ το ταταπι δὲ τοοθητὶ 
τηδηὰ --- ΧΧΥῚ, ὁ ὦ ἴῃ εἴτε ΒΌΡΘΓ Ὑ6Γ5. ἃ ΡΓ. Π1. -- δ -- ἡ Πρ... ΠΘΌτ, ὅυσ, οἵ ὅτ. χαὶ 

ὡςπερ -- φῴώον ἴῃ ΓαΒΌΓα -- Πποε τ Δεῖν δ᾿ Ρ] οϑϑὰ ---- ὃ ΟΥ. ρταθροηὶϊς ὡςπερ, εἴ ρτὸ Ἅε 
Ἰερὶς οὕτως αηῖς οὐδέρωβθ, ΝΡ, Ποῦτ, οἵ ϑυγοςιοχ, ἴῃ τοχῖὰ οὰπὶ ϑαμιὶά. -- ουὰ- 

ΟΤΙΤΞ - μαστιξ -- πδιϑητ' - ϑυτοσθοχ. [αϑιν.), Οὐ. παρανόμῳ. 

Ριου. ΧΧΥ͂, τὸ --- ΧΧΥ͂Ι, τ-4. 
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ποΟΎΔΘΗΤ᾽ κἀτὰἂ ΤἈΝ ΎΔΘΗΤ ΠΝΕΤΆΑΔΎῪ ΧῈ ΠΝῈΚΡ ΤΕ ε' 
δ δλλᾶ Οοὐωωβ πουάθη τ᾽ ΟὟΒΕ ΤΕΟ ΑΝ Ὑ ΔΘΗΤ᾽ ΧῈ ΠΠΕΘΟῪ- 
5 ὡπῷ, ΕβΒοᾺ ποοφοο ππᾶρρᾶδο οὐᾶδο. δυῶ ὠὡδοχπο᾽ π-' 
ΟὙΝοόπε. ἐβολφοῖτη πε δ χε, εκοδ χοοῦΥ που δχε οἵτ τ 

τ ΟΥβδίῳϊνε, πάθη τ. οἱ ΑΔ Ὺ Π ΤΕΘΙΗ ΠΝ ΝΕΟΟΎΕΡΗ τε ΔΎΩ 
8 ΟὙπᾶρροϊλλίᾶ Εβολον ρώοῦ πνδθητ'. ΘΕ ἌΠΕῚ π᾿ ΔΛΛΟΎΡ 
ποΎωΝε᾽ ΟΝ ΟὙοφενλώνη τἂϊ τε θὲ ἌΠΕΤ Τ ΟὙΕΟΟῪ πΟΥῪ- 

9 ΘΗ τ. οὐᾶἄρε ποπτε ρωτ᾿ ΟΝ πόιχ ππρεο Γϑε" ΔΎ οὐ- 
ι΄ ἈΝΤ δ᾽ ΟΝ ΝΟΙΧ ΠΝΗΔΘΗΤ. ἂρε ρώμλε νἴλλ' οωβε 
" ποᾶ πᾶθητ᾽ ΔΎω τευρίη νᾶ τᾶκο. ἤθε ΠΟΎΟΎΥΡΡΟρΡ εὐδο- 

ΚΟΤΕ ἐπεεικὰ βολ᾽ ποελλεο τ τ ᾶϊ ΤῈ θὲ ΠΆΘΗ Τ᾽ οὴ᾽ ΤΕΩ- 
κἀκίδ᾽ εὐ δ ηκτοο ἐπεανοβε. ΟὟΝ ΟὙΐπε εὐδοχπε ποβε' 

ι.. ΔΎΩ ΟὟΝ ὐἴπε᾽ ΕὙΕΟΟΥ ἈΝ ΟὙΦΑΛΟΤ. δίνη ΔΎ εὙὐρώλλε᾽ εὐ- 
ἈΔΕΕΎΕ Εἐρο] οὐδοῦ χε οὙὐοᾶβε πε' ΟὟΝΤΕ ΠΑΘΗῪΤ φελπῖο 

183. ΕΘΟΎῈ Εροο]. οὑᾶρε πρεηχηδᾶν ΧΟΟΟ᾽ ΕὙΝΔ ΧΟΟΥΟ ΕὙΦΗῪ ΧΕ 
“ ΠΑΛΟΎΪ ο΄ὴ ΠΕΦΙΟΟΎΕ᾽ ΔΎΩ σερ τ Β ον πεπλᾶτγα. ἴπϑε ποΎρο᾽ 
εὔκωτε ἐχὺπ περλλεγβο τἂᾶϊ τὲ θὲ πουρεχ νᾶ δύ οἱ πεο- 

τ. ὅλοόΎ. οὐᾶρε᾽ πρεχηδᾶν κΚελὰ πεοδιχ οὰ ΚΟΥΝΟ ΠΟ τ λι- 

ι6 ΕἾ ΤΟΎ ερο. οὟοᾶβε πε πρεχηᾶδν πᾶς ΟὙδδΟ ΕΦΟΎΕ᾽ 

ἼΠ ἘΠΕΤ ΤΟΪΗΎῪ ΕἸΤΟΤΟ Εβ0Ὰ πουεβίω. πθὲ Ἀπετδλᾶοτε 35- 

ὁ κατδ -- Αἰοχ., ΟἿ. πρὸς -- ρΡοβί ῥγπ). τ τοῦ ΤΑ ΎΔΘΗΤ ἘΠ8 [ἰογὰ οϑί ἀρ γαβᾶ 

- ππετακα δῦ (510), ΡΓῸ ἐχεινου --- ὅ οΥβε -- ΑἸεχ. προς; τ. κατὰ -- ππδρρᾶδα, (51) 
--ὅδυω..... πέσ δε, Οἵ. ἐκ τῶν οὗων εαὐτοῦ ονειδος ποιεῖται; α]ΐα δχϑιη- 

Ρἰατία συ ϑύγοσμοχ, εκ τῶν εαυτοῦ ποδων..., ΙΕ. οἱαμάιις ρμοάϊδιις, ἈΘΌτ. φαὶ 

αὐϑοϊαϊ! ροά65 -- εκωδιι  οοΥὐ ἹΠάΌΡΙΓΔΠΙΘΓ ῬΓῸ ες 9 διτχοοῦ --’ 7 ἩΠΕΓΟΎΕΡΗ ΤΕ, ΘΎΓ. 

-- ὅγ. σχελων -- πδρροΐαεῖδ. -- Χα]σ, Περτγ. ϑυσγο--ποχ, οἵ σοά. 253 παροιμιαν, τ. πα- 
ραάνομιαν, εἴτ. ΕἸ6]4, ορ. εἰΐ., Δα ἢ, 1]. --- ὅ τἴϑε εἵ τδῖ τε 98ὲ-  π|ρ. εἴ Πθργ. ἐρῖτ αι 

5ΥΓ. Ξ- ΟΓ. οςπόμοιος ἐστι -- οφεμλώπη Ξ σφενδονη - ϑ δνΎω, ὅ5υτζ. -- (τσ. ὃς -- ςοά. π' 

ἘΔΘΗΤ --- “" ὥδρε ρώσλε 5616 ἴῃ βη., ὅ5υΓ. - 6 γ. πολλὰ χειμαζεται πασα σαρξ 
ἄφρονων, συντριβετάι γὰρ ἡ εχστάσις αὐτῶν ; Περγ. δ᾽Ὁ3 ἽΞΦῚ 5. ΟῚ ΠῸ 2 

ὩΣΠ|πν 3 ᾿ ΒΕ, ἱμαϊοίμηι ἀοίογηιηαί σαιιδα5: οἱ χμὶ ἱπιρομῖξ δἰμ]0 51] θη {]πι1η1, 

ἰγας νεϊρ αἱ ---- “' ἐρεοου, 501. -- Οσ. δοξα -- ρικοτ᾽ ἴῃ γάβιιγα --- “ἢ εὐρώαλε᾽ ἴΐὰ ραβϑὶ ΠῚ 
ΡΙῸ εοὐ.... --- ἰἤ αἰΐοσ, δ ἴῃ χπδ ΔΎ ΒΌΡΘΓ ΨΕΓΒ5. ΡΓ. ΠΊΔΠΠ -- ΕὙΥ̓ΦΗΎ, ΡΓΙῸ ΕὙΦΊΗ - εἰς 

᾿νΝ -- μυ -- -- . 

οῦον -- ΔΎΩ, 5.ΥΓ, Ξ- ΟἵΥ, ὃὲε -- οτ πεπΆ δα - ἐν ταις πλατειαις --- 1" εατὸ (516) πεο- 

“εἰοσἶβο -- ἐπι του στροφιγγος; 4111 αἀά. αὐτου --- ᾿" κελξ, ςοἴοτ! χρυψας -- πεςιδίχ, 

ΘΎΓΟ-Ποχ, οἵ ΠΟΌΓ. ο".“}}, Ψυ]ρ. εἴ Οσ, τὴν χειρα -- ἔροα -- ϑγΓ. αυϊρ. εἴ πεῦτγ,, Οσ. 

αὔϑαιςα αὐτου --- ἰδ" ἐρονε᾽ ἐπεττοΐην (510)...... πογεβίω, ϑυγος-Ποχ, ἴῃ τοχία -- στ. τοὺ 

εὐ πλησμονὴ ἀποκομίζοντος ἀγγελιᾶν (85γι. [5.4.}» αϊρ. σορίονι νἱγὶς Ἰοφμοημίϊθιι5 

ϑοπίοπίας -- ΠΘΌΓ. ὈΝῸ ἸῸ ΠΥ. 

Ῥτον. ΧΧΥ͂Ι, ς-.17,. 

ἘπΠΑΟΜΕΝΤΑ ΟΟΡΤΟ  ΘΛΗΙΡΙΟΑ, ΝΟ], Ἡ, ῳᾷ 

.«Ω] 
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ποὰ Ὁ ΠΟΥΟΎΡΟΟΡ᾽ τἂϊ τε θε᾽ ἀπετάρερα Τὸ ΠΟΛ πους 
ι καἴωε Ἄπως ἂν πε. πἴθε ΝΝΕΥ ΧΩΝΤῪ ΕἸΝΟΥΧΕ ἘδΟΎ Ν᾽ πρεῆ- 
ᾶχε επρώλλε᾽ ΠΕῚ Νὰ ΤΩΛΑΛΤ Ἅλε᾽ ἐπᾶχε πορπ ἡ ΔΟΔΟΟ ΤΕ 

19 τὶ τε θὲ ΝΟΎΟΝ πιλλ ετδώωρό ἐπεγβηρ εὐώδη τᾶ- 
80 ΦΟΟῪ λε᾽ δΎχοοο᾽ χε πτδίδδο᾽ εἴοσωβε. ᾶρε πκωρτ 

“ΔΟὟΘ ΟΝ δὰρ, πίε πελῖωωε Ἅε᾽ νᾶ δώρ, σππλλὰ ετὲ ΟὙΝ ρεὺ]- 
ι. ΟΝ Τὶ ΠΡΗ ΤΟ. φέεῆχββο πουεοχᾶρδ᾽ ΔΎΩ φενϑε Ἀπκωρ τ᾽ 
9. ΟὙρώλκε ρα" πρειοᾶφου εἰ ΤΟΡῪΡ πουηηθε. πιεὶ 

τ : 33 ἈἌΠΚΟρΟΘΩ] ΟἮΝ πὶ ἍΕ ρωρῪ ἘΡΟΎΝ ΟΝ πΎδλλίον ΠΘΉ. ἴπϑε 
πεν ΒἌχε᾽ πὲ ΟΥριὰ Τ᾿ δὴ ΟὙΚΡΟΟ ΕὙΤΓΟ ὐλλοο  ὥδρε ρφενοπο- 

4 "ΤΟΎ ΠΚΡΟΟ φέβὸ ΟὙΦΗῪΤ πρεο ΔΎπε. ὠδρε πχᾶχε᾽ ΟὙΩΩΟΒ. 
εὐ χρλα ΕἘΟΎῸΝ πἴλλ ΟΝ ΝΕΘΟΠΟ ΤΟΥ ολλεεΎε ἍΔε οὶ πε τ 

0 ΕΦΈΝΚΡΟΓ. ερῷᾶν πεκχᾶχε οποὼπκ εὔκωρῷ οὴ "τεοολλη" 

προται πο δ ΟὟΝ οἄς σε τὰρ᾽ πονηρίᾶ ολλ πείφητ. 
90 πετρπ᾿ ΝΟΥΆΝ  χᾶχε ὐδΔο ΤΟΎΝΕΟ᾽ ΟὙΠΟΝΗρΙδ΄ Οᾶρε 

1 ΟὙοᾶ δε Ἅε᾽ δώλπ εβοᾺ πνενοβε ον Οὐηηε. πετωΐκε 
ΠΟΥ εὐ Τ᾽ ἐπετοὶ ΤΟΎ α ἢ αν ἂρ ε᾽ ἐορᾶϊ ἐροῦ πεΤΌΚΟΡΚΡ Ἅε 

1 Ἀπετδρερᾶ το 566 ἴπ ἢη.;) ὅ0Γ. Ξ Οἵ. ὁ προεστὼς ἀλλοτριᾶς χρίσεως. 

Νυὶρ. φηΐὶ ἱγαημϑὶέ ἱριραίθη5., δὲ σοηιηιϑοθίηγ γίχαθ αἰΐογίιιδ, Ὠςῦσ, ἽΞΝΠΌ ἫΝ 
ἡδτνὸ δυὃν --- ᾽5 πετχώντ, νυ]ρ. ποχίμς,, ΒΘΡτ. ἱησαπις, ΑΔ. χαχοηθιζομενος 

(εἴτ. ΕἸ6Ι4 αἀ ἢ. 1.)}, ϑγγο--Ποχ. ταροῖδο» χαῦνον, αγ. οἱ τωμενοι - πδολοοτε -- πδο- 
Ἄδδτε --- ᾽" ετδώωρδ - ετδώρδ -- εὐ δητδϑοου - ]ρ. Οομρὶ. ΑἸοχ. αἰϊαας οτὰν 

φωραθωσιν, ϑγτο-ΠΟΧ. «αραραϑδδον υΝοΐ, Οὐν ὁτὰν οὁραθωσι --- "Ὁ μονρ᾽, Ογ. θαλλει, 
ΘγΓ. ἰτορ -- ροβῖ ρεηδώμτ (- ΑἸοχ. οξυθυμος) ἀθοβῖ δὴν --- "' ϑειχῆδε πογεοιχᾶρδ᾽ 

ΡΙῸ ἐσχαρα ανθραξι -- φωωφ᾽, 501. -- γ᾿ δε -- ει τορῪΡ πονάληηίοε, να. σηδοϊἐαὲ 

γίχας, Ἀθργ. αὐ ἀσοοπάθπάπιηι Πίθηι, ὅγγ. τ τ. εἰς ταραχὴν μαχὴς --- δ" πϑε ῥτὸ 

πδλχε -- ἀπκορους!, ΝΪΡ. ϑιμγγ Οἷς, ϑυτόπῆοχ. υδασσαν..,, τ. χερχώπων -- τ- 

τδαῖοπ᾽ - ταιιεια -- τἢ ἀκλθο", ααοά βοτὶρίαπι νἱάθταγ πλκος", ἴῃ τάβαζα -- πκροῦ" 

- δολια, αὐ Ἰεριπι αιδοάαπι Ἔχθηιρὶ. ἰαχῖα ΝΟ απ, ϑυγ, -- συ. λεῖα, αΐα. ἐπ- 
γμιθηέϊα -- πρευ λυπεῖ -- λυπηρᾶν --- δ οὀνώ ρῖὸ ἀποχλαιομενος -- βοτϊρῖαπι πες!- 

ὉΠΟΎ ΤΟΥ, 564 ῥτμη. Ὁ ἀοϊθῖαῃ) σογηϊζαγ, τ- Ἅ]ρ. οἵ Πϑῦτγ., ὅυσ. -- συ. βἷθθ αὐτου 

-- αλεευε -- τεχταινεται -- ρακ πεῦδὴτ -- συγ. οἵ Ποῦτ,, Οἵ. εἴ α]α. ἀδθαὰς αὐτου 

- “5. πεκχδᾶχε, ὅυγ. -- γ᾿ ἀθ54.8 σοὺ -- εὐὐκώρτῦ -- ϑυτο-ίοχ. ϑαϑδδο .ο, οἵ 5. Ηϊο- 

ΤΟΠΥΠ.5 ἂρ ΝΟΡΙ Ιαηλ ἐπὶηιος ἔμπι5 ραγοθης (ἴοτῖαϑβθ Ῥγθοαη 5), τ. οἵα. -- ὁπ 

τεοολκη᾿ -- ΠΘΡτ. οἵ Ν]ρ., οοἴοτὶ μεγαλῃ τῇ φωνῇ ; ϑυγοστῆοχ. γοτο [985 σαι Οθοῖο 
- ποώῃ -- ὅγγ. Να]ρ. πεῦτ, ΑἸοχ. οἵ Ο., ατ. ομὰ. -- οἀυῖγε᾽ (510) -- οὰκ πεῦϑητ - ϑυτ. 

νυ. μοῦγ. ΑἸοχ. (. Οομιρὶ. οἵ 4111, αγ. εν τῇ ψυχῃ ἀντου -- ὃ κα τονπεο᾽ (ϑοτῖ- 
ῥβοῖαϊ ρφρῖδε ..., ἀρίη οπιθη αν) οὐποπηρῖα,, ὅγγ. τ τ, συνίστησι δόλον -- ογοᾶθε 

ΡΓῸ εὐγνωστος -- τ ογαληνῶε -- ϑγίοσθοχ. δας, Αἴοχ. εἵ Ο, εν συνεδριῳ, 
ἤθς ποῃ ΝῸΪΡ. ἐμ οομοϊο, Οσ. εν συνεδριοις. 

Ῥτον. ΧΧΥῚ, 18-27. 

γ' δὶ “ἰδ 



πος ἀὐσαν κ κ τ Νυχϑ ὦ 

187 

τῳ πογώπε᾽ οἰνᾶρε᾽ ἔχως. πλδο᾽ ππουχ᾽ λλοοτε πτλλε ττἂ- 
προ εἐτ Τρ τωρ᾽ πδεῖρε πρεν ΤΟΡΤΡ. 

ΧΧΥΠ.Ὶ ΞΑΠΡΩΟΎΓΘΟΥ ψ33λ0ὸκ εἐπεοιρᾶο ΤΕ" ΝΥΟΟΟΎΝ τὰρ ἀπ᾿ ΧῈ 
8 ἔρε ρᾶοτε πνᾶχπε οὐ. “““ἄρε κεου δ᾽ τ δεΐοκ᾽ πΤΕΚ Τἄπρο ἀπ᾽ 
8. ΤῈ" ΟὙ κκλλο᾽ ΔΎΩ ΝΠ ΝΈΚΟΠΟ ΤΟΥ ἀπ᾿. πῶώπε ρορῷ ΔΎ πῶ 

λλοκο πο φἄροο" ᾿ΤΟΡΥῊ ἈΠΑΘΗ Τ᾽ φορ ἘρΟΟΎῪ Ἀ.πεον δῦ. ᾿ρ. 
, πόών τὸ οὐδ τ πὰ πε’ ΔΎ ΤΟΡΥΤῊ πᾶ τ΄ ΔΎΩ ““ερὲ λᾶδὴ3 
5. αἱ δὰ πκωρτ. πνᾶνπου βρενη χπίο᾽ ΕὙΟΟΔΠπ ΕΒΟἋ ΕΡΟΎε᾿ ΟΝ Τ- 
δ Οβδβηρ᾽ εὐοϑφηπ.0 πᾶν ον πολ ΠΟΎΒΗΡ εροῦε' ελλπεῖ που- 
1 χᾶχε. .οᾶρε ΟὙΥΨΎΣΧΗ ΕΤΟΪΗῪ ΧΗρΡ᾽ ποτοτε πεβίωῳ εβολ᾽ 

8 ὐὗᾶρε πκε πετοἄςυε λε ολοό ΝΤΕΨΥΧΗ ετρόρορ. ἤθε 
ΠΟΎΡΔ ΔΗ Τ᾽ εὐδορλ εἐβολρλε περρεᾶρ᾽ τἀϊ τὲ θὲ εὐᾶρε 

9 πρώλκε Ρ ονρδλ᾽ εὐὐδηρ λλλλο ἐνεοθλᾶ. ὠᾶρε πρητ’ ουὐ- 
ἢ ΠΟΘ᾽ ΟΝ ΦενοοΟῦ Ν᾽ ἈΝ ΦΕΝΉΡΠ᾽ ΜΝ ΦΕΝΟΟΟΎΘΗ ΝΕ ᾶρε ΠΡῊ Τ 
Ε΄ λε διε ο΄ οὐσώωπε. ᾿ἄπρκω ποὼκ που βηρ᾽ ποᾶβε' Η οὐυὐ- 
᾿ Οδηρ᾽ πῖτε πεκεΐω τ᾽ πρϑὼκ Ἅε ἘΦΡΟΎΝ ΕΠΗΐΪ ἈΠεκοο Ν᾽ εκλλοκϑ᾽ 
3 πΔΗΟΎ ΟὙΩΟΒΗΡ᾽ ΕΟἸΦΗΝ ἘΦΟΎΝ᾽ ἘΡΟΎΕ᾽ ΟὙΟΟΝ᾽ ΕΟἸΟΎΥΗΎ φλλλ0κ. 
εν ἄρίοδ βε᾽ πδιϑηρε᾽ χε ἔρὲε ΠᾶφηΗὙ ΟὙΝΟΟ" ΔΎΩ ΠΥΚΊΤΟ ΕΒΟἋ 
ΟΠ ΜΒ χγλοκ πρεγώῶᾶχε πνπούπεσ.ο.. οὐᾶἄρε ποᾶβε᾽ ΦΟΠῸ ΕἐΡ ΕΝ ΠΕΘΟΟῪ 

13. ΕὙΝΗΎ ΝΔΘΗΤ ἍΔΕ ΝΠΗΎ εχ ποεῖοοσε. οἱἷἵ "εκ την ἃ ᾿ρ. 

μ“ πρεησώζ9 τᾶἂρ οᾶδ᾽ττΚ εὐσς ΠΡΕΝΚΟΟΥΕ. ΠΕῚ ΝΔΟΛΛΟῪ ΕΠεύ]- 

ΒῊΡ ΟΝ ΟὙΝΟδ᾽ ΠΟΛΛΉ ΠΡΤΟΟΎΕ πόζςοβε ἀπ᾿ ἐπε τοᾶ ΟὟ κ5ν᾿- 

5; 

' 

᾿ 

5 ξαπδιρε ΡΓῸ χυλιξ! -- ἔχοι ἴῃ ΓΑΒΌΓΑ --- "ὃ 
-Ξ- δ - 

ἸΟΡΊΡ, ΒΥ͂͵. Ξ- αἵ. στομα ὃε ἀστεγον ποιει ἀχαταστασιας --- ΧΧΥΤ]], Ἢ ἐπεειρά- 

τε, γυρ. 72 ογασηπμμη --ἰ ὙΠ ὩἼΞ., ὅγυζ. -- ΄σ. τὰ εἰς αυριον -- 11, τ' τοῦ τᾶρ 

1Π ΓΑΘΌΓΑ -- »διοτε, ΨΌ]Ρ. σηρογνοπίγα (165 τε ὅυυ. εἴ Οσ. ἡ ἐπιουσα ---- " κεονδ᾽ - Ὑ αἱρ. 
᾿ 2 Ν “»-- 

αἰΐοπιι5, Οτ. ὁ πελας, 5ΥΓ. τϑισμο --- ἢ ροβῖ τόρτη -- ὀργὴ) οπι. ὃς ---  δγῶ Ρτγὸ 
6 

ττᾶπρο᾽ ετωτρτωρ᾽.... πρεπ- 

Ὀλνδ ἀλλα -- τικωρ Ὁ, 5υΓζγ. - Ογ. ζηλος --- ἢ πδιουσπξρουε -- Ψα]ρ. ηιθ]ογα.... φίαηι, 501. 
Ξ- Οτγ, αξιοπιστοτερα εστι.... ἡ ἐχουσια --- ἶ ετοΐη -- ἐτοηνοῦ -- ἥστοτε (ϑς) ἀραη- 

ἀαῖ -- πετοδεθε, 5οτρία ΠΊ| πετοδοε, ΓΟσοΠτ Πα Π 6ϑῖ οπηθη ἀδίμτη ---- ὃ εὐ] οδὴρ καλὸ 

ΡΓῸ οτὰν ἀποξενωήη --- " ὠδρε πρήτ Ἂε ὑβαὰ8 ἴῃ ἤη., ϑυγοτ-ποχ, ς.59 [3ιωδδρο 
μμϑ.υ ’'φὰν «Ὁ» Οτγ, καταρρηγνυται ὃς ὑπο συμπτωμάτων ψυχὴ --- '" ςοά. ποὼ 

ποώκ -- πογυβηρ᾽ ποδβθε, γϑι 41 φίλον σὸν -- πκαοκ δρυπάατ --- “' πδιϑηρε᾽ εἵ πᾶ- 

δΗΤ -- 5γγ. υ]ρ. οἱ περγ., Οτγ. υἱξ, οἵ σου ἡ χαρῆνα, (. μου ἡ καρδιὰ -- ροβῖ 
ΠΥΚΤΟ πὲ [ἰῖοτὰ ἀὐγᾶβθα ; ΡΟΙ͂ΓΟ ὁ οἵ 564 16η8 Ε τοβοιρία 58ηῖ --- “ἢ πᾶϑητ ἋΕ 
πη (ζοὐ. πητε)....... ποεῖζοσε, ὅσ. -- στ, ἄφρονες ὃς ς«πελθοντες ζημιῶν τισου- 
σιν ---- 12 

-- "΄ ἐπευυβηρ -- Ψυϊρ. Περτ. εἴ ϑυγο- Ποχ,, ὅσος, οπὶ. ἄυτου -- πῖοοβε δι᾽, 
ΡΙῸ οὐδὲν διαφερειν δοξει, 

τεκιοτηι, ζείογ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ -- εὐοώτυ ΡΓῸ εὔυως -- λυμαινεται 

Ργον, ΧΧΥ͂Ι, 28 -- ΧΧΥ͂ΙΙ, 1-4. 
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᾽ Ὁ ἍΛ0 6. ὠᾶρε πρῷοΥ εχ πρῶλλε βορὰ πείίηι δὴ Νεϑροοῦ 
πΤεπρὼ τἂν ΤῈ θὲ ΝΟΎρωλλε πρεοοᾶρου ΕβθΟᾺ ολλ πεκηΐ 

ιὸ ἈΛΑΑΪΝΕῈ ἈΛΛΛΟΚ. ΠΤΗῪ ἈἈπελλοῖτ᾽ ΝΔΟΟὟ ΕἙΟΔΎΛΛΟΥ ΤΕ ἔἘροο 
17 ΧῈ ΠΕΤΟΟΥ ΤΩΝ. ππενῖπε᾽ πε υδο τουλλ᾽ ππενῖπε πρώλκε Ἅε᾽ 
ι5 πε δα ΤΟβΟ προ᾽ Ἀχπεοζ βηρ. πετνᾶτωσε πουβῷ πκη- 

τε απ δοεῖ πνεοκᾶρποο. πετρᾶρερ, Ἅε᾽ ἐπεοχοειο πὰ χίτδίο᾽. 
19 πθε᾽ ΕΤΈΡΕ προ᾽ εἶνε ἀν᾽ ΠΝΕΎΕΡΗΥ ταϊ τὲ θε᾽ ἔτερε π- 
Ὁ ΚΕΡΗ Τ᾽ ΝΝΡΩΛΛΕ εἶνε ἀν᾽ ἩΝΕΎΕΡΗΥ. ερὲε ΔΆΝ ΤΕ ἈΝ πτᾶ- 

κο᾽ οεἴ᾿ τ δὶ τε θε᾽ ἐρενὰ τ οεῖ πεν ΒΔ Ὰ ππρώλλε᾽ πρεο ιν οπο. 
ἼΒοτε Ἀπχοειῖο᾽ πε πχᾶρβαλ'᾽ ΔΎ πᾶ τοβ ετε ποεδλλᾶ τε 

ι. ἀπ᾽ ἈΠεσλᾶο. ὑ τ Ἄοκίλλη πποὰ Τ᾿ ἈΝ ΠΝΟΎΒ᾽ πὲ ΠΟ ΤΟΥ" 
εὐδΎλοκίιδζε, τπρώλλε ΕβοΟλΟΝ ΡΩΟῪ πνετᾶχε ἔρος. 
πρη τ᾿ Ἀπᾶπολλοο δα ΐνε ποὰ ΦΕΝΠΕΘΟΟΥ ᾶρε ΠΡῊΤ Ἅε᾿ 

2. ΕἸΓΟΟΥΤ Ν᾽ Οἷνπε ποὰ ΟὙΟΟΟΎΝ. εκ ᾶ νλλδο ΤΊΣ ΟὟ ΝΟΎΔΘΗΤ᾽ 

ΝΠ ΉΆΛΗ ΤΕ ΠΟΎΛΛΗΗ ΘΕ εκοῦς9 ἀκλλοο πνεκοεῖ Ν᾿ ΤΕ Ν ΤΔΘΗΤ. 
98 δὴ οὙείαλλε᾽ εἐκεεΐλλε᾽ ἘΝΕΨΎΧΗ ᾿ἀπεκορε ΠΥΟΛΑΝ ΠΕΚΡΉῊ Τ᾽ 

ἘΝεκἄκελη χὲ τόρλλ᾽ ἊΝ πᾶλλδ τε, 00Ππ ἀν᾽ ππρυλλε᾽ οὰ 

94. ἘΝΕΘ ΟΥΔΕ Δ ευ τ ᾶδο, χὶν οὐχῶλμ ὡὧἂ οὙχώμ. δεῖ προ- 

ΟὟ ΠΟΥ ΤΟΎΗ Τ᾿ ΕΤΡΗΤ᾽ Νὴ "τοωςε᾽ τἀρεκθϑίοου πορπ' 

ΠΥΟΟΟΎΡ, ΡΟΝ ΠΟΎΣΓΟΡΤΟΟ ἈΛπεὰ τε ΧῈ εκερε᾽ ξεοοοΎ" οἱ ϑοὶ- 
5 ΠΕ εἴ προογ πτοώςθε᾽ χε εκερὲ ερϊεῖβ. πᾶωηρε᾽ ἅϊτεκ 

δεννοῦ. πώᾶχε ἐπεκωνρ᾽ ἀΎω πων πνεκριο Δ. 
ΧΧΥ͂Π.1Ξ εὐἄρε πδοεβηο᾽ πῶ τ΄ ΕΑΝ ΠΕΥΠΗΤ ποουο!" ἐρε πλίκδϊῖοο 
9 Ἅε Τά ΧΡΗΥ πθὲ ΠΝεΙΟΥ. ἴὥᾶρε ρενρὰπ᾽ περοε οὴ πῆνο- 
8. βὲ ππδοεβηο πρῶλλε Ἅε ποᾶβε νᾶωωυασ ΝΦΕΝΟΡΥΉ. ᾶρε 

"Δ ἄκλοο}) ἀραπάδί --- “ὃ πρώοῦ, ὅυγ, - ὅσσ, σταάγονες -- ΤῈ ΒΌΡΘΙ Υ6Γ5. ΔἰτΕΓα πη. 

-- πογρώαλλε ῬΓῸ ποΎοριλλε τὸ γυνὴ -- ΕΒΟΆΡΑ πεκηΐϊ ἌκΛΙ ΜΕ ἌκλΛΟΚ, ἰἴῖὰ ςοάδχ ποῦ β6πηοὶ, 

Οἵ. εκ τοὺ ιδιου οἴκου, ϑγγο-θμοχ. δἀά, οἰμβιςν, τς δ ἀηῖο ἔρος! ΟΠ. ὃς -- πετοου- 

τῶν ΡῖῸ επιδεζιος --- ἴ χκπεοθηρ -- ὅυγ. αϊο. εἴ ΠΟΌΓ., Οταθς. ἀδβᾷὰθ αὐτοῦ 
- 15. αιδοεῖ, σοῖοτὶ φαγεται --- 'δ πκερητ᾽ (κ ἴῃ ταβαΓα) -- ὅυγ. ΑἸεχ. Ο. Ψαυὶς. εἱ 
μεθτ., ὅτ. αν διανοιαι -- ριΐπι. πὸ Αἰτουϊα5. ἩΠΕΎΕΡΗΥ ἀἰϊοπὰ Πλ. ΒΌΡΟΥ Ψ6Γ5. --- ἢ πρεα- 

κιπδόμς ἀραηάαϊ -- ροδῖ παδρβδᾺ (- στηρίζων οφθαλμον)ὴ αἰτογὰ πηὰπὰβ βαρογασά. 
ἴα - πεν Ἄδο, ϑυγ. -- Οὐν ἀρβαὰς αὐτῶν --- δ" τλοκίλη οἵ ξωδυλοκίακας εἰ - δο- 

χιμῖον οἵ δοχιμαζεται -- ππετδχε ΡΓῸ εγχωμιαζοντῶν --- ἢ" εκευδιηλκλουῖνον 

(ςοά. εκυδηαδ τον) - ἐὰν μαστιγοῖς --- ᾿ἢ ἐπεκδ κελη -- σαῖς ἀγξελαις -- Ἵ τρη τ᾿ 

θοβϑί ἃ ϑυζγ, εἵ αγὑ. -- τὰδρεκοΐοου πῦορπ ὑγὸῸ χαι χέρξεις ποᾶν -- ζΟΡΤΟΟ - χόρτον 

- ἄχπεὴ τε", ϑυΓ. --  αγ. ορεινον -- ςοά. ξξοονο᾽ --- ὅὃ ἢὶς ἱποὶρὶς ἴῃ ςοά. ςἂρ. ΧΧΥΤῚ 
-- πᾶῶηρε - ϑυγοός-ποχ., τ. ἀρβαὰς μου -- Ααὕτεκ δεῖποδ πυδκε, ϑυΓ. τ οΥ. παρ᾽ ἐμοῦ 

ἔχεις ρήσεις ἰσχυρᾶς --- ΧΧΥΤΙΙ,  πατειαλονΐ, σοἴου λέων --- ὁ πρεπορτν ρῖὸ αὐτᾶς. 

Ρτον. ΧΧΥΤΙ͂Ι, τς - ΧΧΥΤΙΙ, τ-. 

β 
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ΠΕΤ ΤΗΚ᾽ ΟΝ ΤΕΑΝ τ δ τε οἷλᾶ εΕεὙρηκε. θὲ ΠΟΎΡΩΟΥ 
4 εὐος᾽ ΝΡΝΟΒρε ἄπ τὰϊ τε θὲ πνεσ κῷ που ΟῪ ἈΧπΝ λλοΟ᾽ 

ΕὙ τ Δεῖο᾽ ΠΤ ΆΛΝ Τ δ ΤΕ ΝΕΤ λλε᾽ Ἀἀπν ολλοΟο᾽ ΕὙΚΤΟ ἘΡΟΟΎῪ π- 

ΟὙΟΟΒΤ. πρωλε Ἅε Ἐθοοῦ πᾶποεϊ ἀπ᾿ πουρᾶπ' πετῶ ΐπτε 
ὃ Ἅε᾽ ποᾶ πχοεῖοὸ πᾶ ποεΐ οὴ ρεπᾶκᾶθον πα. πὄπᾶΝῈ ΟὝΦΗΚΕ 
τ εὐββλοοζῦε ο΄ὴ᾽ ΤΕΟΔΑΝ Τ ΆΛΕ᾽ ἘΡΟΎΟ᾽ ΕὙΡΑλλλΔΟ πρεοχῖσοδ. ὠὐᾶρε 
πηρε ποᾶβε ορἄρερ, ἐππολλοο ΠΕΤΌΘΟΟΠ Ἅε οὴ ΟὙΑΝ ΤΟΝ δ᾽ 

8 εὐ Γωΐπε τἀπεοείω τ. πεττἄςϑο᾽ ΝΠ ΤΕΟΛΑΝ Τ ρλλλλδο᾽ οἷ ΟὐὙ- 
9 Χίβλλησε ΝΕ δ᾿ ΝΉΦΗΚΕ ΝΕΤ πὰ ΤΟΪΟΟΎ λλλλοο. πετπᾶρϊκε 
εβοὰλ ππεοριάδ χε το τΤ κα ἐππολλοο πεληλ πᾶὶ θη τ. 

10 πετοώρλς ΠΝΕΤΟΟΥ ΤΟΝ ΟΝ ΟὙΦΙῊ ΕἘΟΦΟΟΎ εὐπᾶφε ΤΠ ΤΟΩ 
ερρᾶϊ ἐρεν πεθοου “πετουᾶδβ Ἅε πνᾶπωςθ᾽ ἔχου πεῖν πᾶἂ- 

" ΝΟΎΟΥ. πρώμε πρλϑλλδο᾽ 0 ποᾶ Βε πδο}᾽ Οὐδ δΟ πρηκεὲ πόδ βε' 
ι:.. πᾶσπδρίκε᾽ ἐροο. ὑἄρε ΟὙΝΟδ᾽ ΠΕΟΟῪ «ὐὠπε᾽ ΕἸ βε᾽ τ βοη τί 
5. πηλίκδίοο ὐδρε πρώμε Ἅε᾽ Τἄκο᾽ ΟΝ δ ππδοεβηο. πετ- 
δώβο ππτεραη τδο τε, ΝΔΟΟΟΥΤΝ ἀν᾽" πετχῶ Ἅε᾽ ψλνλλ00᾽ 

μ ΔΎΩ ΕἸ ΧΠΙΟ᾽ κλλλοο σεν ἀλλερῖ Το. πᾶδῖδ το πρώ λλε᾽ ΕἸ ΓΟΟ 

ΕΟΎΟΝ πΙλλ᾽ ΕἸ βὲ ΘΟΤΕ ΞΔΠΝΟῪ τε πη δ ΤΦΗΤ Ἅε᾽ ΝΠ ΉΤΟΟ απ ἃ- 
-5 Φε᾽ εορᾶϊΐ ἐφ ΕΝ ΠΕΘΟΟΥ. ΟὙΛΟΥΪ εὐοκδει τ᾽ ΔΎ Οὐ Ν εὐ 08ε’ 
ιὸ πὲ ΟὙΥ̓ΦΗΚΕε᾽ εὐπᾶρχοεις ΕὙΛΗΗΘΕε ΠΝΦΉΚΕ. ΟΥΡΡΟ᾽ εδᾶτ 

τΡηΗλλδ᾿ ΟὙΝΟδ ΠρΕεΟΧΙΝΟΟΝΟ πε ΠπεΤΆΛΟΟ ΤΕ Δὲ παῖ πο πο 

π πᾶν ΠΟΥΝΟΟ ποΎοε. πετπδωπτωρε ποΎρωλλε᾽ εἰὐ- 

Ό᾽χ 

ὅδ δι πτεραπτώδατε,, 50Γ. - σταθς. εν ἀσεβειαις --- ὁ ροβῖ πεταλε᾽ οἵη. ὃὲε 

- " ρηἤπη. Ἅε δρυπάαΐ -- πιδὶ ῥτΙοτ5 πδιποεῖ (- συνησουσι) ΒΌΡΘΙ Ψ6Γ5. ἃ ΡΓ. ΠΙΔΠῸ 

- δι ρειάκδϑοι (ἀγαθαὶ) τΐλα, ὅυγ. -- αγ. εν πᾶντι, 411 παντὰ ---  ΡΓ. π1. πᾶπε, 
ΑΙΙογα τιδιιοΎ - οἷς τεζλλτταικε, ΠοΡΓ. ἼὩΩΞ», Ναϊρ. ἦι δἱηιριοαίο 5μια, ὅτ. -- Οσ. 

εν ἀληθεια -- ᾿ πετῦοοπ οτ ΡΓῸ ποιμαινει - Ἀαπεοσείωτ᾽ -- Αἰοχ. ϑυγο-ποχ. Να]ρ. 

οἵ ΠΟΡΓ., Οτ. ἀρβᾷιθ αὐτοῦ --- ὅ ρΡοδῖ οὐχίδληοε οὔ]. χάνι πλεονάσμων, δαυϊρ. οἵ 

όπου --- 5 πε ληκ π'πδὶ βὴητ - Ὄ]ρ. ογαίϊο οἷτι5 ΟΥ̓ ΘχοογαΡ 115, ὨΘΌΤ. οίϊαηι 

Ῥγϑοαίο οἷμξ (650) αϑονιίπαίϊο, ϑγτ. -- ΟΥ. καὶ αὐτὸς τὴν προςευχὴν αὐτου εβδελυχται 
- "" ἐρειπεϑοοῦ, ϑ0Γ. - τσ. εἰς διχφθοραν, Ψυΐρ. ἠπ ἱπίογίί 5μ0 -- πετουδᾶβθ 5646 

ἴῃ ἤη. -- ϑύγοτ-μοχ, [ΝΞ  κος νι 5. [λοαϑὸ 9» τοῦ τῦϑιϑ» ΠΟΡΓ. Ί ἼΤ2) Ὁ ὩΙ ὩΠῚ » 
ψυϊρ. οἱ 5ἰριρ]οο5 μοσοίἀοδμπί ϑοπα οἶμιβ, τ. οἱ ὃς ἄνομοι διελευσονται αγαθα 
καὶ οὐχ εἰςελεύσονται εἰς αὐτὰ (εἴτ. ΕἸ614 δά ἢ. 1.) ---- “' ροβῖ πρηκε οπῖ. ὃε ---- ᾿5 Βοπ- 

τίδ -- βοηθενα -- πτᾶκο᾽ ΡΙῸ ἀλισχονταν --- ἦτ ἴῃ πετχαΣ ΘΌΡΟΓ νοΓ5. Δ]16πΠὰ ΠΔΠῸ 

π-λος αἰἴοΓ, σοΐοσὶ ΟΠ. -- δγω ετ πίο᾽ -- ΘΥΓΟ--ΠΟΧ. ᾿οα λοο,, Ό]ρΡ. -- ΠΟΡΓ. οἵ γο]]- 

4Π6Υ11, ὅταες. ἐλέγχους --- ᾿᾿ απηοντε ἀροϑί ἃ ΤοίοΓΙ5 --- ᾽δ ποζρηλαδ τ χρημάτα; 

Οτάος, προςοῦων -- πρευχιησόνς, ϑυγο-ἤοχ, [θα 4.., Οταος, συχοφαάντης -- ςοά, ποΥ- 
ΠΟΎΜΟΟδ ποΎΟεΙΩ, 

Ῥγον. ΧΧΥΠΙ, 4-17. 

δώ οι αδὰ εἶν τ νυν ΣΝ, τνο δος χμεν υὐὰ 
᾿ “δὲ εν 

ἜΡΈΕΓΖΩ: 
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ι5. ΡΛ ΟὙΝΟδ ΠΡΟΤΒ απᾶπωτ᾽ ΔΎ πο Τὰ ΧΡΗῪ δΔν᾽. ἐπετ- 
κλοοιθε᾽ λἰἴκᾶϊοο᾽ σεν βοηϑὶ ἐροο}" πετ λορωϑε᾽ Ἅε᾽ δὶ ϑφενϑί ΟΟΎΕε᾽ 

9. Εὐσοολλε᾽ πάσλολιλελλ. πετρρβ ἔπεοικᾶρ, αν δοεῖ ποεῖκ᾽ 
 ΠΕΎΠΗΤῪ Ἅε᾽ ποὰ ΟὙΏῶσΟΙ ον ἄσεῖ ΑΝ ΤΡΗΚΕ. πρώμε Ἅλε π- 

οἄβε᾽ νὰ ΧΙ͵οΛΛΟῪ ελλὰ ΤΕ" ΠΡΕΩΡ πεθοοῦ Ἅε᾽ πᾶρβολ δἄν᾽ ἔπε- 
1. ΘΟΟΥ. πετωυῦΐπε ΦΗ ΤΟΥ πῆρο᾽ ΠΝΡΕΟ ΧΙΝΟΟΝΟ ἩΔΟΟΟΥΤΝ ἀν" 
9. πᾶὶ γὰρ παίνε, δ ΟὙρώλλε ΕΒΟᾺ φᾷ οεἷἴκ. ὐδοσεπη 
πρρϑαδο πόὶ οὐρώμε πεΐρβοονε. ΔΎ ΝΟΟΟΟΥῪΝ ἀν᾽ χὲ οὐ- 

ΔΗ Τ᾽ πε π ἄρ χοειο εχυο᾽ ΠΕῚΤ πὰ τ ᾶς90 Ν᾽ ΤΕ ΑΝ Τ ρυλλλδ οΟ ΟΝ 
5. ΟὙΧΊΝΟΟΝΟ ΕΝ ΔΟΟΟΎΘΟ ἘΡΟΎΝ᾽ ἈΠΕΤΝ δ᾽ ΠΉΡΗΚΕ. ΠΕΥΤΧΠΙΟ᾽ 

πουρώλλε᾽ οἱ πεοίοοΎε᾽ εἰν δ πϑαλο τ᾽ ἐροΎε᾽ πετουλο τ᾽ οι 
4. πεοίλᾶο. πετχὶ ληπεοείωτ᾽ πόνο "Μὴ τεῦ κλὰ ΔῪ ΕὐἸ»ΛΕΕΎΕ᾽ ΧΕ 

95. ΝΡΝΟΒΕ ἄπ᾽ ΟὙΚΟΪνδονοο πὲ πᾶΐϊ πουρώλλε πἄοεβηο. ὐᾶρε 

οὐρώμαε πδτοεῖ κρίπε᾽ εἴκη πετκῶ Ἅε᾽ πρτησ" ἐπχοεῖο᾽ απ ἃ- 
9 ()ὐῶπε Φ΄ὴ ΟὙρᾶρερ. “πετκὼ πϑΤΉΝ ΕὙΆΑΝῊῪ ΝΔΟΟΎΦΗ Τ᾽ πᾶὶ 
1 ΟὙΔΘΗῪ πε πετλλοοςθε Ἅε᾽ δὴ ΟὙοοφιδ᾽ πδουχᾶὶ. πετΐ 

πΝΡΉΚε᾽ πδρόρωρ, ΔΝ" ΠΕΤΚΤΟ Ἅε πΝΕΙΒΔᾺ ΕβΟᾺ ψΟΟΥ 
8. πδυτ᾽ ελᾶ τε. ὠδρε πλίκδϊοο φοχοχ οὴ κλλὰ ππᾶοε- 
βηο δυήδωυδὶ Ἅε᾽ δα πτᾶκο ΠΝΕΤ λλΑΔΎ. 

ΧΧΙΧῚ ΝΑΝΟῪ ΟὙΡΩώΛΔΕ᾽ εὐχπῖο᾽ ΕΝ ΔΤ πᾶκρ᾽ ἀν χερο᾽ τὰρ᾽ 
9. Θ΄. οὙὐωσπε ΝῸ ΤΑΛῪ Δ΄ ΔΟΟ. πλδοο᾽ εὐφρᾶπνε᾽ εὐ δᾶ χε ἈΝ 

πλικδΐοο" πρώϑλλε Ἅε πᾶροχρχ ο΄ὴὲ᾽ ΤἈΝ Ύ ΧΟεΙΟ ππδοεβηο.. 

Το οὙποδ΄ πρῶ τῇ ρῥῖῸ εν αιτιχ φόνου -- ςοά, ἴῃ ἤπ. ΟΠΊ. παιδεὺυξ υἱὸν χαὶι 
δ 

ἀγαπήσει σε, καὶ δωσει χοσμὸν τῇ σὴ ψυχὴ. οὐ μὴ υὑπαχουσει εθνει παρανομῶ, 

46 Οπηπΐα, ΟἸΠῚ ἀρβίηϊ ἃ τοχῖα ΠΘΌΓαΪσΟ, ἀβίθειϑοο ποίδηϊταγ ἴῃ ϑυτο-ΒΟΧ. --- τὲ α᾽- 

καϊῖοο᾽ οεηδβοηϑὶ ἔρου" -- διχαιως βεβοηθηται -- ρυΐπη. ὁ ἴπ αἰτοῦ. πεταλοῦεθξ 5ΌΡΟΓ 
-- ᾽ ᾿ » 

γϑῖβ. ἃ ῬΓ. πιᾶηὰ --- “ἢ Ἅλε ρῥυῖμη. ἀθοϑῖ ἃ ὅυζγ. οἵ αἵ, -- ποδβε,, σοῖοτὶ ἀξιόπιστος 

- πᾶΡΒΟᾺ δπ᾽ ἔπεθοοῦ ρῦὸ οὐχ ἀτιμώρητος ἔσται --- "' πετιοῖπε...... πηρεσ πες 

δύπδ-- ϑυγο-ποχ. ἴῃ ἴοχῖμ [ “5. [99 εγ9 τὸ ἰουιτ ιν ον; ἰῇ πηᾶγσ. Υ61Ὸ ζοηδοπαῖΐῖ (ΠῚ 

τ. ος οὐκ αιἰσχυνετᾶι προζςωπαὰ διωιῶν - πδοοοΎ τη π᾿, ΚΓ. -- σι οὐχ ἀγαθὸς 

-- σδρ ἀδυηάαῖ -- ρὲ οεἴκ ργὸ ψωμου ἀρτοῦ --- ἢ ἃ ἴῃ πετηδρχοειο βΌΡΟΓ 65. ἃἰτογα 

τπὰπὰ -- πετήδτδιῦο.... ἩΠΡΗΚΕ οϑῖ ΔασυΓγΑΙΟΥ ἰδοῖῖο νογβ. ὃ ὲ ῃὶς ἴλας ἀδοβῖ 

ἃ σοἴογῖβ 165 ΕΠ 118 --- “ἢ πετχὶ πδῦύπο -- ϑυγοσῆοχ. μΐκαδιὸ πϑυν» ΑΙοχ, αἰϊααθ ἀπο- 

βιαζεται, α΄. ἀποβαλλετα!: -- χαπεηεΐωτ᾽ οἵ τεθαδδν τ ϑυτότ-Ποχ. οἵ ΠΘΌΓ., Οτ. ἀὉ5- 

416 αὐτου -- κα -- Ν ]ρ. οἵ ΠΘΌΓ., ὅ'υγ. -- ΟΓ. ἢ -- ογκοιίποποο -- Χοινωνος τας "5 κατοεὶ 

- (ορίαῖ. ΑἸά. ΑἸοχ. αἰαας ἀπληστος ϑυτοόπθοχ. 5.) ατ. ἄπιστος -- κρίπε, 

- χρινει -- ΔῊΝ -- εἰκὴ -- - ἴ ππεβδὰ, 501. - Οὐ. τὸν οφθαλμον αὐτου -- ἐδ οἋ ἀξιοοὺ 

Β᾽οϑβϑὰ --- ἢ οἙ τοῦ ΘΟΧΘῈ ἴῃ Γαβαγᾶ -- Ροϑῖ υδνζκιυλὶ 50 ᾽ητο  ἰρῖταγ Τλικλιοο 

--- ΧΧΙ͂Χ, ᾿εὔώδχε απ πλικδίοο᾽, 5. -- Οσ. ἐεγκωμιαζομενων δικαιων, Αἴοχ. ἴῃ βἴορ. 

ΡῬτον. ΧΧΥΤΙ, τ8 -- ΧΧΙΧ, 1-2 
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3 πεΐω τ᾽ τπρω κε εττυΐπε ποὰ 'τοοφιδ᾽ πδευῴρδᾶπε, πετ- 
Ἅ “λοοζθε Ἅε᾽ ο΄ὴ᾽ ΟὙπονηρίδ᾽ πᾶῖτᾶκε τεβαπτρλᾶο. τᾶρε 

ΟΥΡΡΟ᾽ πλίκδϊοο᾽ "τού πεο οὐωρᾶ᾽ πτεὲ οὐρώλλε λε Ἀπᾶρᾶ- 
5. πολλοῦ ὠρὥωρο. πετοοβτε πουωνε᾽ ππδορ περ βηρ᾽ 
ὁ Εν ἄσορο! ἘΝ ες [ΟὙΈΡΗ Τ ε᾿ Ἀκλλῖν ἀλλλοο. ΟὟΝ ΟὙΝΟδ πόορδο 
Οοοπ᾽ ψπρώλκε πρειρνοβε “π κᾶῖοο Ἅε᾽ πδεϑώπε᾽ ον ΟὙΡᾶςΘε 

τ ἈΝ ΟὙΟΎΝΟΟ. πλίκδίοο᾽ ΘΟΟΥ Ν᾿ πκρίνε ΠΦΉΚΕ᾽ πᾶσεβηο ἍΕε 
8. πδείλλε᾽ ἀν᾽ ἘΠΟΟΟΥ Ν᾿ ΔΎΩ ΜΠ Ε ΠΡΗΉΚΕ᾽ ΦΗ Τ᾽ ΠΟΟΟΎΝ. ὐᾶἄρε 
ϑενρώλλε ΕὙΦΟΟῪ ρεκῷ, ΟὙπολῖο. ὐᾶρε ποοῷοο Ἅε᾽ Κττο᾽ ΕεβΟἋ 

9 ΠΦΕΝΟΡΣΉ. πρώλλε᾽ ποοφοο᾽ πᾶκρίνε, ππρέθποο ΘδΎοωβε 
ι΄ Ἅε ποᾶ πρειργοβε εἰυδησών τ. οὐᾶρε πρώλλε᾽ πονοο" 4λεὲ- 

στε πετοσᾶδ δ᾽ ὡδρε ΝΕ ΤΟΟΥ ΤνΝ᾽ Ἅε᾽ ἷνε ποὰ ΤΕ ΨΎΣΟΗ. 
1 ᾶρε πᾶθητ᾽ ΠΕΡῪ πεοόών τ ΕβΟἋᾺ ΤΉρα ποοῴῷοο δε 
19 δ οι Ν ΤῸ Εβολ᾽ «ὐηνλ᾽ ηλλ. ΟὟΡρΡοΟ᾽ εὐἰσοωται εγώδχε παχίν- 

13 6ὉὍ Ὁ φενπᾶρδπολλοο Ἅε᾽ πὲ πετῦλλθε πᾶο}. πεῖ ἕλληοεὶ 
ἊΝ πετχὶ ΔΎ ΤΟΩΛΛΗ  ΕἘΝΕΎΕΡΗΥ ΠΝΟΎΥΤΕ Δὲ πᾶσιν πευτΐδε 

“ ἈΔπεο ΔΎ. ΟὟΡΡΟ εὐοἰκρῖπε ΠΉΦΗΚΕ ΟΝ ΟὝΛΛΕ᾿ πεο|θρονοο᾽ πἃ- 

τις (πε ΕΑΝ ΑΝ ΤΡΕ. οὐδρε ποηςθε᾽ ΚΝ πεχπίο᾽ {Τ πουοο- 

τὸ Φφίδ΄᾽ πώηρε λε ετπλᾶπδ᾽ πᾶτζωυΐϊπε καπεοείωσ. οὐᾶρε πρεε- 
Ρποβε᾽ δωυδί ο»κ πᾶδωῦᾶι πηῆδοεβησ᾽ ἐρᾶν ΝῊ Ἅε᾽ δε ὡᾶρε 

τ- πλίκδίοο ρροτε. τοβὼ ᾿πεκιθηρε τ ρει Ἵ ΟὙΝΟΟ᾿ πᾶκ᾽ 
ι5.. “ΔΎΩ ποῖ ΠΟΥ ΤΡΟΦΗ πΤΕΚΨΥΧΗ. ὉΠ πο πδιϑώπε 4“1- 

πρέεθῆοο Ἀπᾶρδνολλοο πᾶῖδτο ἍΔε᾽ Ἀπετοᾶρερ, ἐπνολλοο. 

19 ἈΝ ΟὙρλλο δ᾿ εἰν δ πᾶ χίοβω ον φρενώδχε' εὐὐδη- 
2. ποΐ πονδοωτα η΄. εκυδ νὴ δῪ εὙρώλλε εοἰσήπε᾽ εὐᾶ χε’ 

31: εἴλλε᾽ ΧΕ ΟὙΤ ΤΕ ΠΑΘΗΤ ΦΕΛΠΙΟ ΝΠΦΟΎΟ εἐροῦ. πετοπᾶτδαλδ᾽ 

ὃ -- “. Ν τό πίσεικαι " πῖκη 

πετάλοοςε Ὅλ ε᾽ οἷ οὐποπηρίδ᾽, ΡΓῸ ὃς ὃε ποιμαινεν πορνᾶς -- τες λπτρακλλδο, 

5.ΥΓ. - ΟὙ. αὔβϑᾳιᾷα αὐτου --- ἰ ογοζρᾶ -- χωρᾶν --- " ΠπΔΘΡΗ͂ (5ϊς), ἴἴ. ν. 27 -- εαπᾶ- 

σορα -- ΘΥΓΟ--ΠΟΧ, οἷν [δο»,, αἵ, περιβάλλει αὐτο --- δ πῖκδίοο (8ϊ1ς) - πλικδῖοο, 

νι, Ξ διχκαιος --- δητ᾽ -- νους --- ὅ πΡΕΠΟΡΤΉ, ςοίοτι ΟργῊν --- ὃ ςοά, ἴῃ ἢπθ 

ΟΠ]. χαι ου χάταπτησσει --- " πετογᾶδβ, ϑύγο-Ποχ. -- ὅταὲς. οσιον --- ᾿᾿ ΡΙΙΠῚ, αἱ 
π΄“ εὴ ᾿ ΣἩΜῚ ᾿ Ν ἜΒΕΤΟ τοῦ δ ΟΤΟ ΘΌΡΘΙ ὙΕΙ5. ἃ ὈΓ. ΠΠΔηῸ -- οὐηλλ παι -- χατα μέρος Ροϑβίῖ πε 

ΟΠΊ, τηροῦν -- πετυάμυε πδο} -- ϑύΓο- ΠΧ. ΠΕΡΓ. ΨαΪϊρ. αἰηαπο, Οτ, οἱ ὑπ᾽ αὐτὸν 

τ΄ ἢ πεταΐ -- χρεωφειλετος -- ποτε, ςοΐοι χυριος --- “δ ἐτπλδιδ᾽ -- πλανώμενος 

- Ἀἀπεαείωτ, Οἵ, γονεῖς αὐτου; ϑυγοσθοχ. ΠοΡγ. εἴ Ψα]ρ. νιαίγονι δμαηι -- 15 πρεςρ- 

π0βε ΡΙῸ πποβε -- ἀμαρτιαι --- ᾿Ἶ τδρεο τ οὙὐποο ἰοοο ἀνάπαυσει -- ΠΟΥ ΤΡΟΦΉ 

Ξ τροφή ; Ῥ͵ΙῸ τρυφὰς ϑγτητζη. εἴ ΤἼΠθΟοά, -- Ποῦτ. οἵ α]ρ. ἀοἰϊοία5, ὅυγ. τε ασ, χοσμον 

-- “" ποδ΄-- εξζηγητήῆς --- “δ ρὲ τοῦ ρεμζυδχε ΒΌΡΟΓ γ6Γ8. α]ίοημα πηᾶηὰ -- εὐ δη- 

ποΐ ΡΙῸ εν γὰρ χάι νοησῇ --- “, πετοπδυδαδ᾽ - ος χατασπαταλα. 

Ῥίον. ΧΧΙ͂Χ, 3-21. 

Ῥ- Ρᾶ: 
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ΧΙΝ ΤΕΘΛΑΝ Τ ΚΟΥΪ ἀν ρολλο δ᾽ πποο ἍΔε᾽ ον δλακᾶρ, πρητ 
9. ἔχῴο ογᾶδδο. ὡᾶρε οὐρώϑε πρεηδσών Ὁ  ΤΟΎΝΕεΟ ΟὙΤ ΤΩΝ᾽ 

9. Οᾶρε οὐρώῶλλε πρᾶὰκ θλλκε πῆοόοβε. ωᾶρε ποωζϑο ΘΒ ΒΪῊ πρω- 
9 ἍΛΕ΄ ΠΕΟΟῪ Ἅλε᾽ Νὰ ΤΟΎΝΕΟ ΝΕΤ ΘΒ ΒΙΗΥ. πετΧιτΤοε᾽ ΔῈ ΟὟὙΡΕΩ]- 

χΙΟΎΕ εὐὐλοοῦ τε ΤΕ ΨΎΧΗ εὐωδπολλινε πουᾶ δῦ πΟΕτΤ κι- 

5. ΟὙῶΝ, ΕβΟλ οεπᾶρε᾽ ποεχίωϊπε χε ΔΎΡΦΟ ΤΕ ΦΗ ΤΟῪ πρεπρω- 
λε΄ πδιὰ Το] Δ Εἰ ἈΧΠΕΤ ΝᾶΡΘΟΤΕ ΦΗ ΤΟ ἈΠΝΟΎΤΕ. ΤΆΛΝ ΤΟδΔο- 
τε πᾶ τὶ οὐολᾶδ τε Ἀπρώλλε" πετᾶτε ἐπχοεῖο᾽ αν Δου χᾶϊ. 

90 δὰρ, πετῶχθε ἈΜΠ͵ΆΚΤΟ ΕβΟΧλ πηΐνοσ' ἔρε ΤΆΛΝ Ὑλλε᾿ Ἅε᾿ 
: 1 απρώλλε᾽ ΝΗΎ ΕβΟοΙ τ λλ ΠΝΟῪΤΕ. ὉὙΒΟ ΤΕ πρεαχινσονο 

πε πλίκδϊοο. οΟὐβοτε Ἅλε᾽ ὡἡπλίκδϊοος τὲ τΤΈρΗ ΠΝΡΕΟΡπΟβε. 

οὙάκάϑᾶρτοο πὲ ΟὙὐρώλλε πρεοχινόονο πῆδοΡΝ πλίκδϊοο 

οο  Ἅε πνᾶρρλι πᾶσεβηος πόὶ οὐρῶμε πλϊκδϊῖοο. 
98 πλα πετνᾶρε εγὐορίαλε πχωρε' τ ἀϊ Ἅε πτΓλιῖνε τ ΔΙΗΥ 

9 ΕΦΟΎΕ᾽ ΦΕΝΕΝΕ ψΨ1.1ε. ΠΡΗῪ Ἀνπεορδὶ 'ΤῊΚ εορδὶ ἔχυσ τ δὶ πὰρ- 
0 ὅρωρ͵, ἀπ᾽ «ἀποεῖκ. οεῖρε γὰρ᾽ πεορ δῖ πεν πεΕτ πᾶ ΠΟΎΟΥ π- 
1 ΦΕΝΠΕΘΟΟῪ ἀπ᾿. ποΎΤοε γὰρ πἴλλ᾽ ἐορρβ ἘΠΟΟΡῪ ἈΝ παιᾶ- 
ὃ. Θὲ’ ΔΟῪ ΔΑΛΕΪΟΟῪ ΟΝ πεοσὶχ πδὺ. δΟρΡ θὲ πνεῖϊχδϊ πεωτ᾿ 

ἰ σεο απ τ κουϊ τε ϑυσοσποχ., ατ. ἀρβαας αὐτοῦ -- απποώο --ἐσχατον --οὐδδδο (5ς) 
-- ΄ωδρε οὐρώμιε πρᾶκ ϑἴχκε πιοβε -- ϑυτγοσ-ῆοχ. ἴῃ τεχίὰ 5. .ϑϑο τον ἴκβςς ὦ 

"δαδαδς οὐϑος,, αἵ 116 ἜΧΘΠΊΡ]. σγάθοα, οἵγ. ΕἸ6]4 δά ἢ. 1.; Ναυϊρ. Ποῦσγ. εἴ ὅσ. ποῃ 

ἃρποβοιηῖ -- πίῃς ϑ8 14. οὔ. ἀνὴρ δὲ οργιλος ἐεξωρυξεν ἀμαρτιαν (αἰϊα Ἔχαπιρὶ. ἀμαρ- 

τιας) ---- 55 πεοοῦ πᾶδτούπεο -- (Οά, ροΓ. 23 οἵ ϑύγος-ποχ. ᾿ασὶ μβαλον, Ὗα]ρ. σω- 

βοὶρίοί σἱογία, Ἀθῦγ. 29 27); ατ. ερειδει δοξῃ χυριος --- "δ εγωδισανιπε.... 

ἘβοΟἋᾺ (πος ροβίγοπιαπι ἀἀφαϊτιπι οϑῖ σοοθητὶ τὰπὰ), Οἵ. ἐὰν δὲ ὀρχου προτεῦεντος 

ἀχουσαντες μὴ ἀναγγειλωσι, ἰάθη) ϑυτο-εχ., 564 δηἴο ἀχουσαντες Βα. και, Ὑαυὶς. 

τ- Βοῦγ. ααϊιγαμπίοηι αμαϊΐ οἱ ποη ἱπαϊςαὶ ---- ἢ οεπδϑε ποεκχϊωυϊπε... -. πρϑεπρίθλκε, 
ψυ]ρ. φιὶ ἐἰηιοὶ Πιονυΐπθηι, οἷϊο σογγοὶ, Οτ. φοβήθεντες χαι αἰσχυνθεντες ανθρω- 

ποὺς υπεσχελισθησαν (ΑἸεχ. υποσχελισθησονται), ϑυγοσπῆθχ. [διχι5 το «Ὁ .3 

εἴπω» νον ΘῈΣ 9 κοίονξο ἃς -- πδῖδυτο ο. ον ἈχπηοΥτε, ΘῪΓ. -- ὅτ. ὁ ὃς πεποιθὼς 

ἐπι χυριῳ εὐφρανθησεται, ΌΪΡ. -- ΠΕΡτ. φψιὶ βρογαὶ ἵπ Ἰ)ονεΐιο, δεδιίθναδ  Ὡ} -- Ῥοϑῖ 

πετηδρτε οἠ]. ὃς --- ᾽δ παι ταλε - τὸ δικαιον -- πποΥτε, οοἴοτὶ κυριου --- ἴ ογϑοτε 

Ἅε᾽ ἀκπλίκαδῖοο.. . .. πρεςρηοβε, ὅυγ. -- Οὐ. βδελυγμα δε ἀνομῳ χατευθυνουσα οδὸος. 

ψυϊρ. οὐ αδοριϊν αν ἱγιρὶϊ θοὸς χεὶ ἴηι γϑοῖα δεπὶ νῖα, ἈΘΌΓ. ἼΤΩ -- βεαιθητα οὐ- 

Δκδοδρτοο ϑῆι6 ἰπ ἤπθηι, απὰθ ἃ Αἰ 1ϊ58 ποῦ ἃρποβοπητογ, βομοϊΐου ϑᾶρίαηῖ 

- 5 (ΧΧΧΙῚ, 10) τπδιην ἔϑουε - τιμιωτέρα --- “" Ἀκποεὶκ, ας. σρο δ π δοχὴν, 
80 Θυτγοτ-Ποχ. κἔρα  Πλμβον ον ς νοὺδι, ΟΥι χάλων σχυλὼν --- δ" δεν πεθοον δι Ξ ΎυϊΕ. 

Πορτ. ϑυγο--ῃοχ. οἵ ΑἸοχ. χαὶ οὐ καχον, Οἵ, οἱ. -- ὃ πογδει τὰρ πιακ - πᾶντὰ 

τὸν χρόνον (αἸῖα οχθιηρὶ. βιον) οθῖοτὶ σοπίαηρ. ργαθοθαά. -- ξορϑώβ, αγ. μηρνομενη, 

ϑγιόπθοχ. ᾿μδαΐ ,5., Νυὶρ. ψηαοοὶνὶϊ τς ἢ ππεϊχδὶ (ρτὸ πιεϊκοῖ) οοζοτὶ ἴῃ βίη. 

ΡῬχγον. ΧΧΙΧ, 22-32. 

ιν ΕΝὄ νὰ ἂ ἀλοὰ.5 ὸ γ- ᾿ 
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8 ἐοοοΎ, ΕΡΟΥ Ν᾿ ππενκᾶ᾽ πᾶο ἌΠΟΥΕ. ΔΎ δοτΤωοΎΥ Ν᾽ 
Ἁ πσώρρ, πΟΓορε πῆ ὰ πεοηΐϊ ΔΎω ρῷβ ππεοραλοαλ. εοᾶπρε 

εγόοώςθε ὡδοροπο' δοτῶωσε Ἅε πρενλλὰ ΠΕΛΟΟΔΕ ΟΝ πΚΑΡΠΟΟ 

5 ἩΠΕΟΟΧ. ᾿ΔΟΛΛΟΎΡ᾽ ΠΕ Ππε᾽ ελλὰ ΤῈ ΟΝ ΟὙδόλι᾽ ΔΟΎ ἀ ΧΡΟ᾽ 
86 πεοσβοΐὶ ἐπρρωβ. δΎω μερε πεορβὸ χενδ᾽ π᾿ ΤΕΎΘΗ ΤΉρΟ. 
37 «ΟΔΟΟΟΟΥΤΝ ΠΝΕΟΟσΙΧ ΕβοΟᾺ ἐνετεώςωθε. ἄΎ πεορίωλλε᾽ 

88 (ΟΔ ΟἿ ΔΧΡΟΟΥ ἐπελλπᾶΐ. .«ὁὐΔοοΎΝ᾽ ΠΓΟΟΤΟ ΕὙΘΗΚΕ᾽ ΠΟΟΟΥΤ Ν᾽ 
8) ΠΟΎΚΔΡΠποΟ πετᾶ τ. 4Ξ4Ἅηρεὲ πεορ δὶ οεϊροογ ρὰ πᾶ πηϊ' 
ω εὐδνοκ ον Οὐδ᾽ ΠΕῪΤ οαρ ΤΗΟ᾽ Κἄρ᾽ ΤΉΡΟΥ φροβο. δοτᾶς-ς 

λλεῖε᾽ οβοὼ ον τε ψπεορ δῖ ΔΎΩ ροῖτε πᾶο᾽ εβολρλὰ πῳῦπο’ 
:-ι ἈΝ πχηύε. «υοΔΎσώςΟὝ ποὰ πεορᾶϊ ΟΝ ΠΎΛΗ εὐ δ νϑλλοοῦ 

3. ΟΡ ΟὙΟΟΟΥΘΟ ἈΝ ΠΡΟ ΔΎΟ ΝΕ ΤΟΎΗΡ οϑὰ πκᾶρ. δοτᾶ- 
αλεΐε᾽ ϑενο τνίον᾽ ἀοτἄδν ἐβολ᾽ ΔΎ δενπερίοωυλαδ᾽ ππε- 

“4 φοῖν! ς᾽. δοτζρίωο᾽ ποΎδολλ᾽ ».ὴ ΟὙΕΟΟΥ “πεοογῶλ Ἅλε π- 
ΟὝΕΙΚ πρεχηδ αν" περί οοΎε, κἤπεορ δὶ ση π᾿ ΔΎΩ οπδευῷῴρᾶπε 

3. ἸΝΕΦΡΟΟΥ πρδᾶε. οπδουων᾽ προ’ οὴὲ ΟὙΑΝ Τοδ Βε ΔΎΩ ρλα 

᾿Ξ εσοώογϑ .-... ἀκπουε᾽ -- Θύγο-Ποχ, σοαά. στ, 68, 106 Δ]141π6 μάᾶκροθεν συναγει αυ- 

τῆς τὸν πλουτον ; Αἴοχ. ἴΐθγη τὸν πλουτον, 5ε4 μαάχροθεν ςοπίπηρ. οὐπὶ ργὰθοεαά, 

βίσας τ, μαάκροθεν, συναγει ὃς αὐτὴ τον βιον; ψυϊρ. -- ΠῈΌγ. (6 ἰοθϑὲ ρογίαμβ ραηθηὶ 

5μηη1 -- “᾿ εοώδηρε εὐοώςε ὠδοροπο ρῖῸ θεωρησασα γεωργιον ἐπριατο, ΝὌΪΡ. σοη- 

5ἀογαν αρΥπηι, οἱ θη Θμ71 -- τὸ εττλκδι ΠΕ ἌΟΟ ΧΕ -- τ τς, εἴ Περσ. νίποαρι, ϑυύο--Ποχ. 

Ιλ ο΄, στ. χτημα --- ὅδ ἔμαδτε οὴ ουδόλα ΡῥΓῸ 51Π1ρ]1οἱ ισχυρὼς --- ἴδ 1η1τ|0 οηι. και 
“ἐγευσᾶτο οτι χάλον ἐστι τὸ ἐργάζεσθαι --- 7 πηπεοδίχκ -- ϑγγο-ῆαχ. Αἷοχ. 8]1}14τς, 

1άοπη Ὗαυϊρ. ἴῃ βίησ,, αγ. τους πήχεις αὐτῆς -- ἐεπτετεώε, ΚΓ. -- Γ. ἐπι τὰ συμ.- 

φεροντα, υϊρ. γογίία -- Ασα. ϑυπηηι. ΤΠοοά. ἀνδρεῖα, ᾿αχία ΝΟΡΙ πὶ, μετ. 52 

- πεορίωακε᾽ (1ὰ ΡΓ. Π1.) αἰΐογα πυπΐανις ἴῃ πεορίοουε᾽ ) -- ϑύγο-ποχ. Αἰθχ. αἰϊαας, 
ψυϊρ. αἰρτ οἶπι5, ατ. τὰς ὃε χειρᾶς αὐτῆς -- ΡΓΠῚ. ο τοῦ δοῦνδκρΟΟΥ δἰΐθηα ΠΊΔΠΠ 

ΒΌΡΕΓΙ ΨΟΙΘ. -- ἐπελπᾶὶ ᾿Γ. ΠΊ.; Οὐ ὰ τεδιπελαπδῖ ---- ὅδ ροβῖ ωδοογώπ᾽ εἴ ποοου τη 
Ν -- 2 --- 

ΟΠ]. ὃς -- πούκᾶρποο -- χαρπον --- 3. ηρε -- ἅψερε -- κδρ᾽ -- "0 χνῷ, τ. δὲ; 

ΞΥΓ. ΟΠ}, -- δοῖτε -- α]ρ. εἴ Πεῦτ., ϑὅυτγ. -- Οσ. ἴῃ ρ!ατγ. ---- "' δτδσώω τ᾽ ποδὶ πεορδὶ 
ΡΙῸ περιβλεπτος δὲ γινεται ο ἀνὴρ αυτής --ρ τοῦ πεορδῖ ΒΌΡΟΓ ψΕΓ5. ἃ ΡΓ. πιᾶπα ; 
ῬΌΓΓΟ ΡΙΙΠ., ὁ ἴῃ σοογρο οἵ πὶ ἴῃ Πρ ΔΟ ΔΡ αἰΐογα τηδηι -- ΔΎ ΠΕΤΟΎΗΡ, φὰκ πκᾶρ, 
Οτ. χατοιχων τῆς γῆς, Ναϊρ. Ποῦγ. ϑυγο--ῆοχ. ΑἸοχ. δα οπλ. κατοιχων --- ᾿2 ρεη- 
οὐ τωπΐοπ᾽ - σινδονας -- Δοταδὺ ἔβολ΄ δῶ, Οἵ. χαι απεῦδοτο, ΘΎΓΟ--Ποχ. Νυβιο 

9μρύσα ον, ὦ -- δῶ ρεππερίοωλιδ᾽ πηεφοϊεῖ ς᾽, ΟΥ. -- περιζωματα τοῖς χαναναίιοις, 
ΘΎΓΟ Ποχ, [αϑύδν ς 9 βοοι θ --- ἢ Πίης ψϑγϑαι μα ογάο, 5ἷσαΐ ἴῃ ΑἸοχ., ρογίασθαῖαβ 
65ΐ -- “πεοοῶν ὅλ ε πονεικ ( -- πουοεικΚ) 5416 δῆτε, ὑγῸ 4υ]Ρὰ5 α]ρσ. οοποίἀογανιί 
ϑ6ηι145 ἀογη15 5146, οἱ ράπθηι οἰΐοδα ποπ σογιθα!, ροτίϊμοπί δα ν, 45, δὲ Οτ. οἵ ΘΥΓ, 
Βα, στεγνα! διατριβαι οἴκων αὐτῆς; σιτα ὃε οκνηρά οὐχ εφα γέ. 

Ῥγον. ΧΧΙΧ, 332-44. 

ΕΝΒΑΟΜΕΝΤΑ Οὐρτο- ϑαμιθιολ, Κο], 1. "" 
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κἀν νεΣυ νον ϑ ἀλετνς ἐορν ὮΝ ἣν ἩΑΡ  ἌΝ : τ" ἥν 
4 ἐς ΟΝ στο κν ὲ “ 4. ὁ οτν ἊΝ 1. 

ῤ γον, τον ἐν κτὴ ἜΤΟΣ: "- τ Ὸς 
“νει ἈΠ ΑΜΥΝ α δ 

ΚΣ 
19. ὙΩ 

---- ᾽ -- --- -- Ἢ ᾿ Ψ: ἢ 

“4. ππολλοο πᾶν ολλλλε ἈΝ ἈΚΆΑΝ Τ Ν δ᾽ δὶ πεολᾶο. ποτ ος- 
ΡᾺ: 4 πΟΎσδοΟλΑ᾽ ἊΝ ΟὙοᾶ. ἃ πεοηρε ΤτωΟΥΝ᾽ ΔΎΤ δ ΙοΟ" δύω. 

ἃ πεορᾶὶ ΕἸ ΝΟΎΟ τ πεοοοεῖτ. ἃ φᾶρ, πορίαλλε χπεὶ ου- 
ἈΝ Τρλλλαδο᾽ ἃ οἂρ᾽ Ρ ΘΕ ΑΝ ΓΗκΟρεὶ ΠΤΟ Ἅε ἄρχῖοε ΔΡΟΟΎ 

Ἅ8. ΤΗΡΟΥ. φενᾶρίοκε ΝΟΥ ΔΎΩ ΟὙΠΕΤΟΘΟΎΕΪΤ πὲ ποᾶ π- 
ΟὙορἴἌλε' ΘΕ ΔΟΛΛΟῪ τ δρ᾽ ΕὙορίαλε ἀλλα ΔΊΙ ΝΟΎ ΤΕ ἀλὰρεσολΛΟΥ 

9. ἍΕἾΤΟΟ Εθ01Ὲὲ Ἄπχοειο. τ πᾶο βολὴν πκᾶρποο πνεοσιχ᾽ ᾿ 

ΧΕ ΕὙΧὼ ἌΠΟΟΕΙΤ ΠΝΕΟΡΒΗΎΕ τὴ παλὰ πβὼκ ἐφΟΎ Ν᾿ πποο- 
ὺ ΟὟΘΟΙ ΔΎΩ Δ ἀρουΎ ολλ ΟΎ εεπεορ δὶ οὴ ἈΠΎΔΗ οἷς 

.“““,(((Κ(..-““,(((Κ..“-- ((Κ .-““-({((ζ..“.{({(Κ....“-.«(«((« ὑπσσον 444 κὰν 

.-- «««.---.ὄ ««{ .--.. («(« .---. «(« “το «««..----. ({«.--ςὄ.. («« {τ --. 

» ταπδρρροίλκεϊδ. ποολολλον᾽ πῆρε ΠΝ ἌΔΎΥΕΙ Δ᾽ ΔΎΧΩΚ ΕΒΟΔ-:: Ερὲ 
» ΝΕΟΟΆΛΟΥ ἈΚ ΝΕΟΛΛΟῪ πΝεΕ ΤΟΥ β ΤΗΡΟῪ νἄζυωπε παλλλᾶ π᾿ 
» Φ,ΔΛΛΗΝ " 

----:-((Κ .--- (((Κ .-“- {(((Κ .--“- «(( .-“- (((Κ.--- ((( .““’ ((( «να κα αὶ .--ὖ 

κδ πε διοάκαλε᾽ ἈΑΤῈ ἀκα τδ᾽ (ΟΠ 15. Τ ΞΌΡΓ, γ6Γ85. ἃ 2. Π1.} δὶ πεολδο τοάδαπι ταξιν 
ἐστείλατο τῇ γλωσσῃ αὐτῆς ν. 43) εἴ ἢ ὃς Ἐλεημοσυνὴ αὐτῆς γ. 45 τ. -- ὁ τρεῖς 

6ἃ, 416 Βαρδηῖαγ ἱπίτο ν. 44 -- "ὃ τωοτπ᾽ - Ἅα]ρ. Ποῦγ. Οομρὶ. οἵ ϑυτο-πμεχ., 
Οτ. ἀνεστησε ςοῃΐπηρ. οαπὶ ργαθοβάά. -- δυταλδίοο᾽ -- Α4ὰ. ϑυγαπη. Ὑπεοά., ἴαχτα 

ΝΟ αμα, ἐμαχαάρισαν αὐτὴν, ἰάθη Πεῦτγ. οἵ Πρ. οὐ δοαϊ 5δίθιαηι ργαθαϊσανογμηΐ 

ἐαηι; ὅ0ζ. - Οὐ. καὶ επλουτησαν -- Ετπδονο 4111 πο ἀρποβοθπῖ --- ἢ πορίακεῦ 

Ρῖο θυγατερες -- δεπααπτκώωρε - ΑἸοχ. ΑἸΙά. αἰΐᾳας, 501. - ὅσ. δυναμιν - ὅροου. 

ΡΙῸ ἐροου αὺϊ ρῖὸ Οἵ. ὑπέρησας ἢ (γαῖ. εἴ ΑΙοχ. και ὑπερησας)) --- δ᾽ δεπδρίοκε 

Ξ- ἀρεσχειαι -- ἀκλαδιποντε -- ΠΘΡΓ. οἵ  Ὸ]ρ,. ἐΐνεθης Πονείπιιι, ϑυτοτῃοχ. -- τ, συνετὴ, 

-- αδρεοολλου 5486 ἴῃ ἢπ. -- ὅγγ. εἴ Οἵ.» υϊρ. τ μβθγ. ἧρβα ἰαιααδιϊμν ---- ἐδ π- 

πεοσίχ -- ποῦτ, αϊρ. ϑυγοτ-ῃοχ., οἵ, ἰαχτα ΝΟΌΊ απ, Ααα. ϑγαπι. οἵ ΤΒεοά., ὅτ. χει- 

λεὼν αὐτῆς -- χε εγχω..... πποοονρς, Ἧα]ρ. -- μθῦτ. δὲ ἰανμά αδιιπὶ θανὶ πὶ ΡΟΥΤΙΣ 

Ορογα οἶτι5, ϑυτατα. αἰνείτω τὰ ἐργὰ αὐτῆς, Α4ὰ. καὶ υμνησουσιν αὐτὴν εν πυλαῖς 

ποιηματα αὐτῆς (εἴτ. ΝοδΠ Ια πὶ εἴ ΕἸΕΙα δά ἢ. 1.); ὅγζ. Ξ σ᾿ χαι αἰνεισθὼ εν πυ- 

λαις ο ἀνὴρ αὐτῆς; 4υδηι Ἰδοτιοηθπα ᾿ζθπὶ μαθοῖ ΘδὨϊάϊσα5 ; απάς σομβοαϊτογ, 5ιςαϊ 

οἵ 6χ 41115 Θχθῃῃρ 8 βιρτα τοὶ αἴθ, ἱπιογργοῖθπι τποθαπαπι πὰ οὰπα νογβίοης τῶν ΧΧ. 

1145. οἴίατι ᾿πιογργθίδτοηθβ σγάθοαβ δά ΠῚ Ϊ558), οἵ ϑᾶθρθ αἰγασαμαας ἰοοοποτα ἃά- 

1 51558 -- ἐεπεοοδὶ ἴἴὰ ςοά. 

------.««--- ας ἀδ»» ἐτ»- -ε-.-.------ 

Ργον. ΧΧΙ͂Χ, 4ς5.-49. 
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Ἐ πεκληοΐδοτηο ::: ὙὙῪ ΠΆΔᾺ τ ἦρ. δε: 

ται πᾶὶ πε πώᾶχε ᾿πεκκληοϊδοτηο πηρε πἌΔΎΕΙΔ᾽ ἐδορ- 

5 ΡρΡΟ εχλλκ ΠΙῊΣ δὴ Θίεληλλ. ΟὙΠΕΤΟΘΟΎΕΙ Τ᾽ ΠΑΛΠΕΤΟΘΟΎΕΙΤ 

: πετοοοΠπ᾽ πεχε πεκκληοΐδο ΤΗΟ᾽ ΟὙΠΕ ΤΟΘΟΎΕΙ Τ᾿ ΠΝ ΆΛΠΕ ΤΟΟΟΎΕΙ Τ 

ὃ πὲ ϑὼβ πιλλ' ἐπε ΤΟ ΎΕΙ Τ᾿ ΠΕ ΠΦΗ ΤΟΥ. ΟὟ πὲ περοῦο᾽ "1- 
πρώ λκε᾽ εἐτοοπ πδο᾿ δλκ πεοιρίσε 'ΤΉρα πᾶὶ εττεορᾶσε ΠΡΗ ΤῸ 

: . Φάρου ΨἸΠΡῊ χε ΟὙσενεδ᾽ οδοβὼκ πῖτε ΚΕΟΎΕεϊ εἰ ἐπεολλδ᾽ 
5 πκᾶρ, λε᾽ ὥοο0π Οὐὰ ἐνερ. δῷ πρὴ οδοώδ᾽ παρτπ κα}- 
6 οὡκ ΟΝ᾽ ερρᾶᾷϊ ἐπεοιϑλλδ᾽ πΉΤΟΟ εὐ δδ᾽ ὠδάλλοοςϑε ἐποδ᾽ 
ἌΠΡΗΟ᾽ ΔΎΩ ΠΟ ΚΟΤΕ εὐὐδοῖκτοιῦ ἐποᾶ κπελλοῖτ᾽ πεππᾶ εὐ - ̓ 

τ οοϑε εὐκωτε ἀῶ δοικτοῦ εἐορᾶϊ ἐπεοκοτο. ἌΛΛΟΥ ἡ 
ποώρλα 'ΤΗΡΟΎῪ εὐλοοςθε ερρᾶΐ θᾶ λᾶάοοδ᾽ ἄγω τεθδλδοοὰ 
ἈλΕΟΛΛΟΎΡ᾽ ΦΔΡΟΟΥ “ΔΛΟὙ ποραλ ΤΉΗΡΟΥῪ δύΎλλοοςυε ερρδὶ 

8. ἘΝεΥ κδ΄ εὐδΔΎΛΛΟΟςΘε ΠΝ ΤΟΟΥ ΕΤΡΕΎΒκ εἐπλλὰ τᾶ. π- 

ὠᾶχε ΤΗΡΟΎ οεᾶδᾶ τ᾽ πῆε πρώλλε ὐὔχε ΠΡΗΤΟΥ ΔΎΟ 
πῆε πβδλ᾽ οεΐ ορὰ πηδὺ δΎω πνε πραδᾶ χε οεΐ οὰ ποτ λλ. 

: 9 ΟὟ πεν τ δα πε᾽ ΤΠ ΤΟΟ οΝ᾽ πετ πδουπε᾽ ΟὟ πεν ΤΔΎῪΤ ἃ - 
5 λαίοο Π ΤΟΣ ΟΝ πεΤΟΎΝ ΔῊ δλλίοο ΔΎ ἈΝ λᾶδυνή πρωβ π- 

ιο βρρε φᾶρωξδ Ἄπρη. ἔρεὲ πρῶλμλε πᾶςζῦᾶ χε ἘρΟοΟΎῪ πο χοοο ΧΕ 

εἰο πᾶϊ ΟὟΒΡρε πε’ Ελη ΔΎΟΎ εὐωπε ον πδίων πτ ΔΎςσωΟΠπΕε 

" οῦτΝ ΦΙΗ. ἈΝ Ρ πλλεευε π᾿ ππορπ ἀῶ πκερ ΔΕΕΎΕ᾽ 

Ἐπςοϊοϑίαϑίθς -- πεκληοΐδοτηο᾽,: πος ΠΟΠΊΘΩ ΠπΠΊΟάΟ τιπο0, τπποάο οππὶ ἄπορα κ ὍΡΟΝ οὖν ἐὺ 

βου διταγ ; ΕΗ. ἀυΐοπη ἴεγα σα ΠΊΡΟΓ ΟΠ ἀποῦθιι5 γράαϊῖ --- Τ, ὁ πδὶ πτε᾿, σοίοσὶ ποη ἀρηο- 

Β0ΠΠΐ -- αἷΐ, κ τοῦ ““πεκκληοΐδιο τη ̓  ΒΌΡΕΟΙ ΨΘΓ5. ὈΓ. ΠῚ. -- ΕΔ ΠΡΡΡΟ εκ πίη, ΟἿ. βα- 
σίλεως Ισραηλ, Ἰάθη ϑυγο--Ποχ., 564 Ἰσραὴλ 580 οβεῖο; ΝΡ. -- ΠθΡσ. γοϑὶς 7]ογιβαϊοηι 

- ᾿αἷἱτ, τ ἴῃ ΡΠ ηΟ ππαλπετιοΟΎΕΙ Ὁ ΒΌΡΟΙ ΨΘΓ5. Δ᾽Ίθηα Τ]ΔΠῸ -- πετωοοπ᾽ ἃροϑβῖ ἃ 

(φοἴοΓΙ5 -- πε φώβ...... ΠΕΥΤΦΗΤΟΥ ΡΙῸ τὰ παντὰ ματαιοτὴς --- ἦ Η. προῦο -- 14. 
τηθπάοβο ετδαδᾶςε --- ἤ πτε..... ἐπεοαιᾶ., σδϑίθσὶ χάν γένεα ἐρχεται -- Ἅε' - Κυ!]ρ. 

απέοηι, ὅ01. -- ασ, καὶ ---- " ροβῖ ποιϑφώπττ ΠΟΌΓ. 501. εἵ αγ. γορεΐ. ο ἥλιος -- ροϑί εα- 

τδι Δ. ΟΠ. εχεῖ ---- " εὥδοκτος ροποηάπτῃ ἔοτγοΐῖ απΐθ εὐκώτε -- χυχλοι χυχλωὼν -- ἴῃ 

βη. σὰπη Ψαυϊρ. οὔ. τὸ πνευμα --- ̓  οδροοῦ ἃριιηάαί -- ἴἴ6Π} 56] 65 τηροῦ -- Ὁ τοῦ 

ὐδγΑΛοΟςε ΒΡΘΓ ΨΕΙ5. ἃ ΡΓ. ΠΊ. - 5ΥΓ. - ΟΓ. εἰς τὸν τόπον οὐ οἱ χειμάρροι πο- 

ρευονται, εχει αὐτοι επιστρέφουσι τοῦ πορευθηναι --- ὅ ἢ. οϑοϊϊδηΐογ ππεῶπ ΒΟᾺ 

σει ρᾷ ποῶταν, ομηϊτοη5 οὰ πηδὺ δῶ ππεὼ τίλαδδκε᾽ οεῖ --- 5 ἀπο ΔΙ[ΘΓ ΠΏ. ΟὟ 

ςοά. οἵη. χα" -- φᾶρώς, ὑΓῸ φᾶρος -- '΄ ερε......Ψ πδώδε ἔροον, ΚΓ. -- αἵ. ος λαλη- 
411 - “- ἣΝ - - “. 

σειν - Ελῆ Ξ- ηδὴ -- δυου,,... δι πδίωμ ῥΓῸ γέγονεν εν ταις ατωσι --- ὐὧδπ᾽ 

ςοά,, ἢ, ΡΙΌΡΠΟ πιᾶαγίς οπηοηάαν! ἴῃ «ὐωπε, 

ἘςοϊὸΙ, {πιτ; 
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ΡεΡξ: πτδυωπε οὰ ΤΕΝ οἴη" ΑΝ Ρ Ππλλεεγε ὡὐοοπ᾽ ΔΎΩ πετνᾶ- 
ι9. (πε ΕθΔΗ. ΔΝΟΚ πεκκ ἈΗΟΙ ΔΟΤ ΗΟ δΔίρρρο εχλὶ ΠΙῊΣ δὴ 
ι5. ΘΗ λα δυωῷ δ πᾶθητ εἐὐΐπνε ἀῶ ΕἾ οΥΟΐΪ οὴ ἡτοο- 

φίλ᾽ ετβεὲ πεν τ δΎϑπε ΤΗΡΟῪ οἄροο Π πε’ χε ΟὙπεριοπᾶ- 
ΟΑλΟΟ ἈΧΠΟΝΉΡΟΝ᾽ ἃ ΠΝΟΎΤ ε᾿ τάδο ππηρε ππρώλλε" ΕΤΡΕΥΧὶ 

"“,δρδῪ ΝΡΗΤΟ Ν᾽ ΟὙΦΥΆΟΝΗ. ΔΙΝΔΎ ΝῊ δλλο 'ΤΗΡΟῪ ππτἂνυ- 
τ δΑΛΙΟΟΥ 'ΤΤΗΡΟῪ φᾶροῦ ἈΠΡΗ᾿ ΔΎΩ εἰορΗΉΝε ΤΉΡΟΥ ΟὙπετ- 

ι5 (ΟΟὙΕΙΤ᾽ ΠΕΤ ΠΡΗ ΤΟΥ ἈΝ ΟὙΟΎ Ἡππᾶὰ. πετόοολιε π- 
οενδιυκοολλεῖ ἀπ᾿ ΛΟ ΔΎΩ πετῶ δαῖτ ποεν δον Τὸ ἀπ᾽ 

ιἴὸ ΕὙΈΗπε. ἄνοκ δίΐωδχε ον πᾶρη τ᾽ οϑὴὰὶ πτρᾶχοοο᾽ ΧΕ εἰο- 
δῆτε ἄνποκ δίχίοε πᾶρᾶ πεν τ ΔΎ πε φὰ ὙΔΟΙΗ ΘΝ Θίε- 

Ἔριρη: Δηλ 'ΔΎΩ δίουωρ ΕἸΤΟΟῪ ΠΟΎσΟΦ ἃ ἘΦΟΎΝ ΕΟὟῸΝ πἴλλ᾿ πᾶρᾶ 

τ: ΕΝ τ Ύωπε ρὰ ταἄρίη ὃὴ᾽ ϑίεληλλ ΔΎΩ ἃ ΠΑΡΗΥῪΥ πΔῪ 

ερᾶρ, πρωβ᾽ οὙὐοοφίδ ἈΜῚ ΟὙΟΟΟΥΝ᾽ ΔΎΩ ΟὙΠπᾶρΡΑΒΟΔΗ “ἢ 
οΟὙΟβῶ" ἄνΝΟκΚ δίειλλε ἘΡΟΟῪὉΞ ΧΕ εἰὸ πεῖκε ον ΟὙΟΎ πε᾿ κ5-- 

ι ππᾶὰ᾽ ΧΕ Εερὲ ΟὙΝΟῦ πΝΟΟΟΥΝ᾽ (ΟΟο0π᾽ οι πᾶωυδὶ π᾿ ΤοοφΦιδ᾽ 
ΔΎΩ πετν δου ΕΤΤΟΟΤΕΙ εχλλ ΠΟΟΟΥ Ν᾽ εἰν ΔΟΎΕερ᾽ ΟὙλλοκρο.. 

πι δίχοοο ἄνοκ᾽ οι ΠΑΡΗΤ᾽ χὲ ΔΆΛΟῪ ΤΑΧΟΝΤΚ ΟΝ ΟὙΟΥ- 

ΝΟ" ΠΥ ΝΔῪ ΟΝ ΟὙΔΥΑΘΟΝ᾽ ΔΎΩ ΕἸ ΠΕΪΚΕῚ ΟὙΠΕΤΟΘΟΎΕΙΤ 
: πε. ποωβε᾽ ἀϊτ ΔΎΟ᾽ ἐροο ᾿ψιπϑεεῖ ΔΎ ποΎ νοῦ Δίχοοο 

9. πᾶ χε ΟὟ πε᾿ πᾶὶ Ετ κεῖρε ἀλλοῦ. ἀΐΐ ο'τηΐὶ χεένε πᾶρητ 
πᾶζθσεκ τ δοδρξ, ΘΕ ΝΟΎΥΉΡΠ᾿ ΔΎ πᾶρη τ᾽ δΔοχὶ χκοεῦ Τ᾽ ΦΗ Τ᾽ 
δὴ ουοοφῖδ᾽ ΔΎ ετρᾶδλλᾶρτε ἔχλὶ ΠΟΥΝΟΟ ΔΝ ΓΗΔῪ χε 

ΡιΡθ: δἄωϑ᾽ πε πᾶν ἄθον Ἔτ9οοπ πῆηρε ππρώλκε" ΕτοΎυ Ν ἄδδο οἃ- Ἂ. 

Η οάτει οἴη ἀδαπάαϊ -- ΔΎΩ ρῖὸ μετα --- ᾿ἢ Θ΄ Ἄπακ ἴα ΠΟΠ 5θπιοὶ ςοά. --- ἢ οὐ- 
περιοπδολκοο Ἀλποπηροπ᾽ -- περισπᾶσμον πονῆρον -- Σ΄ ΟὙΦΎΔΟΠΗ -- εν ἡδονῃ ἀδυπάαϊ 

-- δ Ἰτογ. πτηροὺ ἀθαβῖ ἃ σοίθγιβ -- ἌΚΠΡΗ, β5ΟΙρβογαῖ ΠΤ ΠΡΗ, ροϑβῖθα Θπηθπάανιζ -- Πδτα- 

τῖι5 φη τε᾽, ἀδίη ἴρ58 πγαζανὶῖ ἴῃ οηηπε᾽, Ἀ. φαϊάϊτ φῆητε -- ρυΐην. οὐ ἴῃ οὙπετιϑονειτ 

ἰηἴγα ν6 15. ἃ ΡΓ. Π1. -- ΠΕΥΦΗ ΤΟΥ ἃ ΓΟΙΪ] 5. ΠΟΠ ΔΡΠΟΒΟΙΓῸΓ -- ΑἸτΟΓ. οὐ ἴθ ογογώς 

Ι6Ὶ τοῦ δίωδχε ΒΌΡΘΓΙ Υ6Γ5. ΡΓ. τὰ. 

-- ΚΕ. πετρᾶχοοο -- ροβῖ δίκῖοε ἴῃ 4}115 6510 115 ̓ πηηχθάϊαῖο Βα τὰν δ δϊουωρ ἐτοῦτ 

ΒΌΡΟΙ ΨΕΓΒ. ἃ ὈΓ. Π1. ---- ἢ ἐὙεηπε (510) ΡΓῸ ΕὙἯΠπε --- 

πογοοφὶδ ἐρουη ξουον πΐλα, οἵ ῬΓῸ ἁἰΐοσο πᾶρᾶ.... ὃ ϑἴεσληλι, αυοὰ πιδηϊίοϑῖς 

τοάπμπάαι, Οὐ. μαδεῖ: και ἐδωχα καρδιὰν μου τοὺ γνωναι σοφιαν χαὶ γνῶσιν, αδο 

γαῖ. ΑἸοχ. αἰϊΐαὰθ ἀμὰ οὰτὰ ϑύσο--ῃοχ., αἱ ἴαπιθ ΒᾺ ἀβῖοτιβοο, ἰαραπὶ ψοῖθα 17 

Ροβῖ οὐοοουμ -- Εὶ αἰῖογ. πα τδύυζωπε (510) --- ὦ ̓  Ἰῖοῦ. δυ οἵ ἔροου ὅυγ. -- Οὅσγὶ οἷν. 
-- οι πετηδουίθ βουῖθαθ πηθπάπτη, ρὸ πετπδουρ -- ο προςτιθεις --- ΠῚ, ᾿ ροβῖ δάτον 

οἵ. δὴ -- τ ἴῃ πεΐκετ β ΡΥ ν6Γ5. ἃἰϊθμὰ ΤᾺ ΠῺ -- ἢ ἀκπιυεεὶ - περιφορὰν -- Αι, οϑοῖ- 

ἴὰῃῖοι ετεέκειρε --- ἢ ὅϑγι. εἵ ὅτ. ρῥγαθιηῖτι. χαὶ την τ ἃς ἃ ϑυγο-ίνοχ. οἵ Οσν οπιὶῖ- 

τἰτατ, 564. τσὶ παροῖ ᾿αχία ΝΟΒΙ τη. 

Εςοϊς. 1,12 “11, 1-.Ψ 

νον , δε ᾿τ 



᾿ς ΟὟ 
ον. , τὰ 
ἢ ΝΥ ᾽ ᾿ 

Ϊ 

4... νὼ ἐς," ΟΡ ΨΥΗΥ δ σον ΔΨ ΤΗΝ ἣι ὙΦ Γὰδ τ εἰ ὰ ΔᾺΝ ΤΡ τ τ ἀντ ΜΈ ΡΜΆΔΑ ΤΥ Ὁ ἈΝ τ τ μοι ἢ 
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1Ρ06] ἌἌΠΡΗ Ν᾿ ΤΗΠε᾽ ΝΝΕΦΡΟΥ πεγπο. δίχίοε πεν τᾶι- 
ὙδλλΙΟΟ, πᾶϊ δίκωτ πὶ πρενηῖ δίτωσε πᾶὶ πρενλλᾶ πε- 
ΔΟΟΔΕ δίτδαηαῖο᾽ πᾶὶ πρενκηποο ἈΝ ρεππδρδλιοοσ' ΔΎΩ 

5 ἄΐτωσε πᾶΐ ΠΡΉΗ ΤΟΥ ΠΘΗΝ πιλλ πρε  κᾶρποο δίτδηλιο 
πἄὶ πεν ΚΟΛΎΛΑΒΗΘρδ᾽ ΚΚΛΛΟΟΥ͂ ΕἸΤΟΟ ΕβοᾺλ Ἀπᾶλλὰ πΘΗΝ 
τε οὐ δίκω πἂᾶϊ πρενϑιαλο δ κ ΠΡΟΟΥ Τ᾽ ἈΝ ρενρλλοΔ 
πορίλλε ΔΎΩ ρενκελληο ον Ηἰ δυΎωωπε παῖ ΔΎΩ ΟὙΝοῦσ πᾶ- 
«Ὁῃ πεέρε δὶ ἐσοοῦ δοϑώπε πᾶϊῖ" ἐροΎε πεν τἀ Ύπε ΤΉΡΟΥ 

8 δᾶ ὙΔΟΙῊ ον ϑἰελη' δίοωουρ, πᾶὶΐ ἐφοΟΎ Ν᾿ ΠΟΥ δ Τ᾽ ἈΝ 
ΟὙΝΟΎΥΒ᾽ ΔΎΩ ΝΟΟΟΥΩΟΥ ΠΝΈΕΡΩΟΟΥ “Δ πεχρᾶ᾽ δίκω πᾶ 

ΠΦΕΝΦΟΟΥῪ Τ᾽ ἈΚΝ φενϑίοολλε᾽, εὐπᾶ χω ἐροΐ οὴ᾽ ΟὙΤΡΎΦΗ ἈΝ 
πηρε ππρώλλε ΔΎΩ ΡΕεΝρε ΟὙΤῷ, ΝΦΟΟΥΤ᾽ ἈΝ  φέΈνρεο- 

9" οὙῶτο, πορίλε δύΎω δΔίχιοε᾽ δίογωρ, ἐττοο τ᾽ πᾶρὰ ΝΕΝΤο- 
δΎΘΩωπε᾽ οὰ Τδοίη 'ΤΗΡΟΎῪ δ θη ληλι ΔΎΩ ἃ τ δοοφίδ᾽ ἄρε- 

ιο ρᾶτο πᾶ’ δΎω ρωβ πἴρα πτὰ πγᾶβδλ'᾽ ΟὙδΔΟΟΥ πε βεῖ 
ΤΟΟΤ᾽ ΠΉΡΟΟΥ κ᾽πεῖκὰᾶ πάρη τ᾽ εὐδὰ τ᾽ πᾶ ΔῪ ΠΟΎΥΟΎΝΟΟ" 
χε ἃ πᾶρητ᾽ εὐῴρδπγπε ορὴΚ πᾶρίοε 'ΤΉρΡΟ ΔΎΩ πᾶὶ δοωπε 

ι πδὶ σάϑλεριο ἐβολρᾶς πᾶρίοε ΤΉρῆ. δυῶω δίκτοϊ ον ποκ᾽ 
Θ᾽ πᾶϑβηνΎε, ΤΉΡΟΥ πᾶὶ ἄποκ ππτὰ πᾶσιχ τ αλλίοου ΔΎΩ 
δ πδᾶρίοε πτ δίλλοκοτ ΠΡΗΤΟ ΕἸΡΑΔΎ παῖ ΔΎΟ ΕἸΟΦΗΗΝΕ 
ΤΉΡΟΥ ΟὙΠΕΤΟΘΟΎΕΙΤ πε’ ΔΎΩ οὐ; »πηὰ πε ΔᾺΝ ΟὙΡΩΟΒ 

12 ΠΦΟΎΟ᾽ Ο00π᾿ φᾷ πρΗ. δυω δίσως ΟἽ ΔπΝΟκ᾽ ἐπ ΔΎ Ετοοφ δ᾽ 

σι 

ἐπε τ δίτδαλιοο, δὶ ΡΓῸ ποιημα μου --ᾷΣ ἴῆ δίπωδέ 5ῈΡΟΙ ψ6Γ5. ΓοσΘηΤ 1.» 

ΒΕ. διτώσ -- τε ΚΗποο᾽ 441 φεππδρδίλιοοος -- Χηπους χαὶι παραδεισους - αἰΐοσ. πδὶ 

αραηάαί -- την πιλκ᾿ πρεα ἵ κᾶρποο, αγ. ξζυλον πᾶν χάρπου, ϑυτοτ-ῃαχ, 59 [ϑλὸ 

ἡ}Ὲ95 -- "“ κολυαβηθρδ᾽ -- χολυμβηθρα -- ροϑβῖ ΕβΒ0Ἃ ΟἿ]. ἀλάλοου -- ἀπ᾿ αὐτῶν -- ψ4πᾶ.- 

,.5. ττύητι, ΟΘΙΟΙΙ 546 μου -- ἴῃ ἤη. σαηὶ Ναῖ. οἴ, ζυλα --- 7 ΒΕ. οπΊ. προουτ' 

πὶ ΡΓΟΙΙΒ ΔΎΩ ΒΌΡΟΙ ΨΟΓ5. ἃ 1. ΠῚ. -- ΔἍ1η0 τ ἅβεο -- ΟὙΠΟδ πΔΊΘΝ ΡΙῸ χτησις πολλὴ 

- Κ, πορ]ροηῖοῦ δὲ οοου δοςώπε πε --- ὅ ροβί δἵοωουρ᾽ οὔ. οἱ -- χαν γε - πωου- 

«ὐον, ΘΥΓ. Ξ- ΟΓΥ. περιουσιάσμους., Μυϊρ. σπδείαπίίας - Αηα. οὐσιᾶς -- περζῶρδ -- τῶν 

χώρων -- Κ, ρίολλε -- οἵτ ΟοὙΤΡΎΦΗ πὶ πίθηρε, σοίοτ! χαὶ εντρυφημάτα (Α4υ. τρυφας) 

υτῶν -- δγαυ, 4111 ΟΠ. -- φειρειζονγωτρ, ΡΓΠ., ΘΎΓ. -- Οἵ, ἴῃ βίηρ.; ΚΕ. Β15 ρεηου τώρ, 

οἴ ροϑί Ῥγ ηγαπ ἰορὶς ΦΟΟΎΤ ΡΓῸ προουτ᾽ -- " αηΐς δίογωρ ΟΠΊ. χαὶ -- Ὁ ἴῃ περῖτ- 

δΔΎΡΩΠΕ ΒΘΌΡΟΙ ΨΟΓΒ.; 16} ἵ 4]16 πα πηδηι ἴῃ τδοοφΐδ. -- ἢ οὐδ --  πὶρ. ἀ691- 

ἀογανογηπί, οἵ ΘυΠΊΠ,. επεθυμησαᾶν, ΟΥΓ. ΠΕΡΓ. οἵ τ. ἡτησᾶν, Κ. δΎΔΟΥ -- Ἀκπεῖ- 

βεΐ -- «ἀπεΐσ εἴ -- ςοά, πουπούπος, ΟἿ εὐφροσυνῆὴς μου; Ναϊρ. ΠοΡΓ. ϑυγο-Ποχ. ΑἸοχ. 

οἵ 4111 ΟΠ. μου «--- [' δίκτοί -- ὕυ]ρ., ὅ5γ{. - αγὶ ἐπεβλεψα -- ροϑί ρεϊπηιπλ δποκ 

Ἐ, οϑοϊζηῖοῦ οὔ, οή' πδρβηγε, τηροῦ πδὶ ὅποκ - πδρίοε -- Αἰοχ,, σοῖογὶ ἀθρθηθα 

μὸν -- πδῖ α]{, τοδαηάαΐ -- ον (516). 

Εςοῖϊς, 11, 4-12. 

δ Ῥε ῬῈ: 



ἼΡ.ρῖδ: 

υ Ρ. ΡΙΒ: 

δἰ θορΡῖν : 
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ν᾿ πώϑεεῖ" ΔΎ ΤΑΛΝ ὙΔΘΗ Τ᾽ χε πἴλα πὲ πρώλλε᾽ ετ πλεῖ ουᾶ- 
9 ΘῈ] ποᾶ ποχπνε ᾿Ετε πεν τἄδδο πε. ἄγ δίνδῪ ἄποκ᾽ 

ΧΕ ΟὟΝ ΦΟΎΟ᾽ (900Ππ ΝΤΟΟΦΙ δ᾽ ἐροΎε ΤΑΑΝ ΤΔΘΗΤ᾽ Νθε ΕΤΕῈ 

“ ΟὙΝ ΦΟΎΟ᾽ «ΘΟΟΠ᾽ ἈΝΠΟΎΟΕΙ Ν᾽ ἘΡΟΎΕ᾽ πκᾶκε᾽' πβδλ ἈἈποοφοο᾽ 
ΕὙ.ΘΟΟΠπ᾽ οὴ᾽ τεῦ δπει ΠΑΘΗΤ Ἅε Ππ Ή ΤΟΥ εοὐβλλοοςυε οακ πκᾶκε᾽" 
δΎΩ δίεϊλλε ον ἄνοκ'᾽ ΧΕ ΟὙΤΟΛΑΝ Ὑ ΠΟΎΩΤ᾽ Ππετ ΤΟΝ Τ' 

'5. ἘΡΟΟΥ 'ΤΗΡΟΥ. δΔύΎω δίχοοο᾽ οι πᾶϑη τ χε πετ πὰ ΤΌΧΑΝ Τ' 
ἐπά ΘΗ Τ᾽ εἴε᾽ αν ἃ ΤΌΛΑΝ Τ ἐροΐ οῦ ΕἸ με ΟὟ δὲ ΝΤΟΟΥΝ᾽ δΔὶρ 
σοφοῦ ἄποκ δΐχω πουᾶχε ΠΡΟΎΟ᾽ οὰλ ΠΑΡΗ Τ᾽ χε πεῖκε᾽ 
ΟὙΠΕΤΟΘΟΎΕΙΤ πε ΧῈ ΠΆΘΗ Τ᾽ εὐ ᾶ χε ΕβοΟᾺρλ ΠΕΡΟΎΟ᾽ “Ἅπεει- 

ι6 ΦΗΤ χε ἍΚΆῚΝ Ρ Ππλλεευε᾽ -Ο00π᾿ τἡποοφοο Ἀ.Γὴ πάθη τ΄ κᾶ τ ἃ 
Θε᾽ χε ΝΈΕΦΟΟΥ ΕἸΝΗΥ φβ πἴλλ ΔΎΡ πεγωβῷ ΝΡΗΤΟΥῪ ἃ 
επερ.᾽ ᾿γὼ πᾶ ὄπρε εὐνδλλου πόὶ ποοφοο ἈΝ ΠΑΘΗΤ. 

17 ΔΎΩ δίλλεοτε πᾶν ΤΉΡΟ ΧῈ ΟὙΠΟΝῊΉΡΟΝ εἐορᾶϊὶ εχωΐ 

πε πτδλιϊο᾽ πΥΔΎΤ δλλίοο φᾶρος! ἈΠΡΗ ΧῈ ΟὙΠΕΤΟΘΟΎΕΙ Τ᾿ 

ι5 πε ρβ πἴλ"' ἀυῶ οὐουωω ππᾶὰ. δΎω ἄπνοκ δίλλεοτε πᾶ- 
δίοε 'ΤΉρΟ εἴροοε ἄποκ ΠΡΗ ΤΟ δὰ πρη᾿ χε εἰνᾶκᾶ δ᾽ ππρω- 

ιν κε’ ετνδεῖ Ἀν οω δΎΟ πΝἴλλ ΠΕΤΟΟΟΥΝ᾽ χὲ αν ὰρ σοφοῦ 
Ἡ χὲ ΠΡ ἄθητ' ἀΎω ΝῸΡ χοεῖο ἐπᾶρῖοσε ΤΉρΡΟ πτδίωυπροε 

ΠΦΗΤΟ ΔΎΩ δίλλοκαλεκ᾽ ΠΡΗ ΤΟ οὰ ΠπΠρΡΗ᾿ πεκετ᾽ ΟὙπετωοΥ- 
0 Εἴ Τ᾽ πε. δΔΎω δίκτοί ἄνοκ ΕἼΡΕ ΠΡΗ Τ᾿ ΠΟῪ ΔΟΟῊ οι πδᾶρῖοε 
1 '"ΤΉΡΟ πτἄϊωπρίοε ΠΡΗ ΤῸ φᾶροο" βΠΡΗ χε ΟὟΝ ρώλεε 

Ερε πεειϑῖσοε ο0π πᾶδ" ᾿ΟὙΝ ρώλλε᾽ εὐφοοε πἰδο᾽ ΟΝ ΟὙΟΟΦ δ᾿ 

ἱΣ πωρεεῖ, αὐ βαρτα -- περιφορά, ϑυτο-Ποχ. ἴῃ ἴοχία [.ο.9, τ. παραφορᾶν - ὅυτο-- 
Βεχ. ἴῃ πιαγρίπθ ἰἰα οι, «ἰς ἡ. οἵ Ναὶς. ὀγγογος -- Ἐτηδεῖ ξουᾶϑο ποᾶ πιύοΐπε, 

ϑυτηηι. ἀρὰ ΕἸ6] ἃ (ορ. εἶτ. δά ἢ. 1.) τνὰα παρακολουθήηση βουλῃ, ΟΓ. ος ἐπελευσεται 

οπίσω τῆς βουλῆς, ϑγυ7ήο-ςῇῃοχ. Ναὶ ΝΞ 19 οὐ -- τὲ πε τδυᾶδο πετ- τὰ ὁσὰ 

εποιησεν αὐτὴν; 811} σὺν τὰ οσὰ ἐποιησὰαν αὐτὴν (εἶτ. ΕἸ6]4. 1. ς.}, ϑυσγο--᾿αχ. «9 

σγθαν κανο τς δ Ἀε᾿, ὅγγ. -- τ. καὶ -- τύτοο σοῖο ΟΠΊ. ---- ἢ Ῥοβῖ δἴποοο᾽ οὔι. 

δποκ -- ἔτβε οὐ δέ πτοουπ᾽, ϑυγ. - τσ, χαὶι νὰ τι -- ἅποκ -- ΑἸοχ., ὅτγ. ςοπίσπα,. 

σαπὶ Ργαθοβάθηϊ. -- πογλχε προυο᾽ ΡΓῸ πέρισσον -- πεῖκε᾽ (510) -- χασπειι θη τ 501. -- τ. 

ποη ἃρῃποϑβοιηῖ --- δ ΒΕ. εεθοοπ (510) -- ροϑῖ πάθην οοἴοτὶ ἰοραηϊ εἰς τὸν αἰῶνα, ααδ8 

Ὠοβῖοσ μὰ. ἰηΐτγα ---- 7 ΒΕ. οδβοϊϊδηῖοῦ Ἄλεοτε πῶπρ τηρᾷ, Νυϊο. ἐσθα μεῖς θὴθ νιϊαθ 

γηθαθ, ἈΘΌΓ. ϑυγοσπποχ. οἵ ὅτ. ἐμίσησα σὺν τὴν ζΩῊν -- αἰϊθγσα γ οὐ ἴῃ οὐουως ΒῸΡΕΓ 

νΟΓ5. ΡΓ. πηᾶῃα --- 15 δΎῶ ΠῈ|Ρ χοεῖο -- Ἅ α]ρ. Πποῦγ. ϑυγος-μοχ. οἵ Ααὰ., ἴαχῖα ΝΟΡὶ- 

Ἰατα, τ, καὶ εἰ εξουσιαζεται -- ἴ ἴῃ δἱδλοκαλεκ᾽ ΘΌΡΟΥ Ὑ6Γ5. ΡΓ. πη, ἰρ. δοὐῥὶς- 

εἶτ Κμὶ, ϑγυὺ. Πθοτγ. οἵ ὅτι ἐσοφησαμιην -- πεκετ᾽ ΡΙῸ πεικετ᾽, υἴ βϑᾶδρθ, Ἀ. πδλικεν 
Ὁ ὃ --  ἔγσρε πρητ᾽ ἀποτδοον -- τοῦ ἀποτάξασθαι τὴν χαρδιαν μου -- δ" οὐ ριρλλε' 

(Ε. τπρηάοβα οὐρώλλε) εὐϑοοα πλοῦ ἃδαπάδηϊ. 

Εςςοϊο, ΠῚ, 13-ι. 

- 
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ΔΎΩ δὲν ΟὙΟΟΟΥΝ᾽ ἈΝ ΟὙΑΝ Τ χώρε' ΔΎΩ ΟὟΝ ρώλλε᾽ ελλεο- 

τ ἌΛΟΚΡΟΙ πᾶ ἐν δι πο πτεσλλερίο᾽ πεΐκεε τ᾽ ΟὙΠΕΤΟΎΕΙΤ' 
9. πε ΔΎΩ ΟὙπΟδ πονηρὰ Ἅε" χε ὡδοώύῶπε Ἄπρώλλε ονᾺ 

πεειοῖσε τηρα ἀΎω δφῖκ που ἈἈπεοθη τ᾽ ΕἸ εοροοε ΘΗ ΤΕ 
9. Φάρου ἌΠΡΗ. ΧχΧῈ ΝΕΟΦΟΟΥ 'ΤΗΡΟῪ ΦΕΝΦΟΟῪ πε πτκᾶο οἷ 

, δών Τ᾽ εὙπεριοπδολλοο᾽ πᾶο] πε ΔΎΩ ΟΝ ΤΚΕΟΎΘΘΗ “Δερε πεῦ- 
Ὁ. ΦΗΤ᾽ ΠΚΟῪΚ᾽ πεΐκε᾽ ΟὙΠΕΤΟΘΟΎΕΙΪΤ πε ἈῸΜῈ ἄνγδθον᾽ ὡΟ00Π᾽ 

τἀπρουλλε ποὰᾶ πετεο  π ΔΟΎΛΛΕΟ  ἀΎω πετεουηδοο ΔΎΩ πετ- 
εὐπὰ τοᾶβε τε ΨΎΧΗ ἐροῦ  ἐπᾶνδϑον πὲ πᾶὶ ολλ πεοροίοε᾽ 

πεΐκετ᾽ ἄνοκ᾽ ΔΙ π ΔῪ ἔροῦὶ ΧῈ ΟὙΕΒΟᾺΔ πὲ δ τδῖχ ἈΔΠΝΟΎΤΕ. 

“ἃ ἔχε πἴλα πετ πᾶουωμ πο ἐχῆπ τ. χε πρῶμε πᾶγδ- 
Θοο᾽ ΔΤ πδο πουοοφίδ᾽ Ἀἀπεούλλῖτο Εβ0Ὰ ΔΎΩ ΟὙΟΟΟΥΝ᾽ ΜΚ} 
ΟὙΟΎΝΟΟ" πετρποβε ρα ΔΓ πᾶ πουπερίοπδολλοο ΕἼΡΕεο- 
οὙῶρ, ΕΤΟΟΤ ἄγ ΠΟ σΟΟΎΡ, ΕΡΟΥ Ν᾿ ΕΤΡΕ Γ πᾶν δθοο κ'- 
Ττλτο ΕβθοᾺ ΠΝΟΎΤΕ ΧΕ πεΐκε᾽ ΟὙΠΕΤΟΘΟΎΕΙΤ πε ἀΎ οὐυ- 

προρ δίρεοϊο πε’ "“ππῇᾶ. 
ΠῚ ΟὙοεΐω πετωοοπ᾽ ΠΝΟΎΟΝ Νιλλ΄ ΔΎΩ ΟὙΟΗῪ Ππετοοο0Ππ᾽ ΟΝ 

2 φῶβ πὰ ϑφϑᾶροο ἼΤ πε. ΟὙΟεΐω9 πὲ »κλλίοε" ΔΎΩ οὙοεΐῳ πὲ 

ἈΛΛΛΟΥ ΟὙοεΐω πὲ π Τσε’ ΔΎ ΟὝΟεΙ πὲ Ἄπωρκ ἈΠΕΝΤ ΔΥῪ- 

8. ΤΟ ΟὟὙδει πὲ Ξ»»λΟΥΟΎΥ Τ᾽ ΔΎΩ ΟὙοε πὲ π τ ἀ'λόο᾽ οὐ- 

« ρεΐῳ πε πορω ρ΄ ΔΎΩ ΟὙοει πὲ πκω ΟὟὙοε πε πρίλλε᾽ 

ΔΎΩ ΟὙΟ΄ει πὲ ποωβε’ οὙοεΐω πὲ πνερπε ΔΎ ΟὙΟΕΙ πὲ 

5 πορίχεῖ ΟὙοεῖ πὲ ππεχ πὲ εβολ᾽ ΔΎ οὐοει πὲ ποεΎρ, 
ΝΕ ΕἘΦΟΎΝ᾽ ΟὙοεΐω πε’ προλό: ἀΎῶ οὙοε πὲ ΠΟΎΕε᾽ ΕβΟἋ 

ὁ απρλό οὙοεΐω πε πωυΐπε᾽ ΔΎΩ οὙοει πὲ πορλλ᾽ ΟὝΟΕΙΟ 

τ πε πρᾶρερ᾽ ΔΎω οὙοεῖ πὲ ΠΝΟΥΧΕ εβολ᾽ οὙοεκ πὲ Ἀπωρ᾽ 

ΔΎΩ ΟΎὙοει πὲ ππτρπ᾿ ΟὙΟοει πε᾿ ετ λυ δ χε ΔΎΩ ΟὙΟει πὲ 

5 πώδχει ΟὟὙοεΐω πε γ2λλλε΄ ΔΎΩ ΟὝΟεΟ πε »λλλοο ΤΕ ΟὙδειΟ 

Ἢ φεῖ -- οἷς - ΕΒ. ελλεσάλοκρ, -- Ἅε᾽ ΡΙῸ τέ -- "5" ςοά. φόρος! ΡΙῸ οἄροςῃ, 4ποά 

5 Ὀ5.τπ}Π1118 --- “ὅ Ροβί πεηροοῦ ἄπαθ ᾿ἴογαθ δα πί ἀργαβᾶθ -- ΦΕΙΦΟΟΥ πε ἀραηάδηΐϊ 

- εὐπεριοπδοάλος (510) -- περισπάσμος --- “Ἶ πετεα πε δοναλες (510) -- . .. πδιοο᾽, ΡΠῈΒ 

βοτρίστη πδοοοο", ἀοίηἊθ 6ϑΐ οπιθηάαίιπ -- πετεοδιτοδβε ἃ 2. ΠΊΔΠ11, ΡΓΙΠΊα 50γὶ- 

Ρϑογαῖ πεαηδτοδβε -- Ἢ 1η τε ΨΎΣΟΗ ἰίθηα ΠΊΔΠ., ΒΌΡΟΙ Ψ6Γ5. -- ἐροο}᾽ σα πῇ 56] 6 η1 

Ρυηποίο, εἴ πε πδΐ τεάδιυηάαηί --- ὁ“ ἐχπτο ΡΙΓῸ ἄχπτο --- ὁ πδύᾶϑος (ριῖ5. 5011- 

Ῥίαπη πᾶκδθος, βίους φαϊαάϊς Κ,, ἀείπάς οπχοηἀαίατη 651) -- αἀγαάθῳ -- Ἀχπεοακτο ΕΒΟἋ 
Ροπεηάμπη δηΐθ Ῥτΐπι. δα πδο" -- προρδίρεοΐο -- προαιρεσις -- 1], ποροχεῖ -- τοῦ 

ορχησασθῆαι ---- " Ε, πορ!ροηίοῦ προλσό εἴ ἀρωὰκλδ΄ --- δ αἰΐοι. τὸ ἴῃ ππουχε τοσθητὶ 
τηΔη 5ΌΡΟΙ γ6Γ5. 

Ερςοεῖϊς, 11, 22 --- ΠῚ, 1-8, 

ὯΡΕ ΡΙΕ: 



ρ. διε: 

ον νον νον γεν ονον ἀν κριτος ον κι, ῊΝΝ « νου ἈΦ  ΑΦῚΝ ι ΒΝ , ὌΉΟΝ ΤΣ μ ΑΣυτολοΣ ὑλγεν ον ἀκονοἀκτερστος 
Ἵν: Δ] Ἧ ᾿αὐα ᾿ 
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" πὲ ἈΠπΠοΐληλλοο ἀῶ ΟὝοει πὲ πεΐρηνη. ΟὟ δὲ πὲ περοΎο᾽ 
ι΄ο καπρώλλε ΕΤΡΡΟβΒ δὴ Νε τέο θοοε Π ΤΟΟ ΠΦΗΤΟΥ͂. δίνη δῪ 

ἐππεριοπδολλοο ΤΉΡΟΩ πὰ ΠΝΟΥΤΕ τἄδο πΝΘΌΗΡΕ ΤΗΡΟΎ 

ι ππρώλλε, ΕΤΤΡΕΥπερίοπᾶ πΡΗ Τα. πκὰ νἴλλα πΉ  ΔΟ τ ΔΛΛΙΟΟΥ 
πὰ ΤΟΥΟΥ ρκὶ ΠΕΎΥΟΎΟΕεΙςΟ ΔΎΩ πίων ΤΉΡΟ Δατᾶδο ἐρρᾶϊ 
Επεο θη Τ᾽ χεκᾶο᾽ πνε πρώλλε᾽ δε᾽ ἐπ πὴ τ ἄλλο π τὰ ΠΝΟΎΤε τὰς 

19. κα ΧῚΝ ΤΕΡΟΎΕΪ ΤΕ ὐὰ θ9Δη. ἄδϊίεῖλλε χὲ ἊΝ ἀυ Δ ΘΟΝ᾽ 00Π᾿ 
ἩΔῪ ΠΝΟΉ ΤΟΥ ποὰ εὙὐφρᾶπνε ΔΎΩ εεῖρε πουδυᾶθον δας πεοὶ- 

ι9.. Ν᾽ χε ρώμε πἴλλ' εὐνουωλι ποο ΠΝ ΔῪ εΕὙἄΥ͂ΑΘΟΝ 
“φ'κ πεοϑῖοε 'ΤΉΡΟ᾽ ΟὙΓ πᾶ πε πΉΑΣ ΠΝΟΥΤΕ. ἄδίεϊλλε χε 

πεν τὰ ΠΝΟΎΤΕ ΤΔΑΛΙΟΟῪ ΝΠ ΤΟΟΥ πετ νδίθπε ὐἃ ἐπερ᾽ κ1- 
ἍΚΝ θε᾽ ΕΟ ̓ ΕΟὙΟΝ᾽ ΠΗ ΤΟΥ ἈΝ θὲ ΟΝ᾽ πο εἴ ΔΎΩ ΠΝΟΎ ΤΕ 

5 ΔΟΤ ΔΛ ΟΟΥ χεκᾶο᾽ ΕὙΈΡΡΟΤΕ ἈΠΕΟΙΦΟΤΕ εβολ᾽ πεντᾶδο- 
«υὠπε’ Ἠλε᾽ ϑοοπ’ ΔΎ πεν ΤΔΎῪΤ ΔΟΟΥ εΕτρευωπε, ΗἩΔΗ 

ΡΙΖ : ιὸ ἀΎ πε᾽ ΔΎ ΠΝΟΎΤΕ πᾶωυΐϊνε ποὰ ΠΕΤΟὙΠΗΤ που. ὑδὶ- 

ΝΑῪ ΟΝ φᾶρος πρη᾽ ἔπλλὰ πτεκρίοιο ἐρε πᾶοεβηο᾽ ᾿ἡπλλὰ 
ετλλαδῪ ΔΎΩ πλλὰ πλίκδίοο" ἐρὲ πευοεβηο ψπλλᾶ ετλι- 

τ ΑΔ ΔδΔΎΩ ἄνοκ δίχοοο᾽ οδὰλ πᾶρη τ᾽ χὲ πλίκδίοο᾽ ΔΎ 

πᾶσεβηο ερὲ ΠΝΟΎ ΤΕ πἄκρίνε ΚΛΑΛΟΟῪ δὶ ΟὙΟΟΠπ΄ ΟὙοεΐ πετ- 
15 (Ο00Π᾿ Οὴ φῷβ πιλλ' ΔΎ ρα πτδλεῖο ΤΉΡΟ. δίχοοο ἄνοκ᾽ 

λαπλλὰ ΕὙΆΛΑΑΔῪ ολλ ΠΑΡΗΤ᾽ ΕἼΒε τόϊνυᾶχε πῆηρε πη- 
Ρώλλε χε ποτε πᾶλίδκρινε ἈΔΛΟΟΥῪ ΔΎΩ ΕὙἸΔΑΛΟΟΥ χε 

ι9. ΤΠ ΤΟΟῪ ΦΕΝΤΒΝΗ πε ΔΎΩ πον ὙΔΡΟΟῪ ἀν᾽ πόαὶ πετπᾶ- 

δ᾽ χαποΆημλοο -- πόλεμου --- ὃ ΟὟ δὲ πε περονὸ (Ἀ. προυοὶ)...... ἔσρϑυβ, Ἄαὶς. φηά 
Παδοί αηιρίϊιις ἤποηῖο ἀδ ἰαδοῦο 5μὸ ὃ᾽ ὅυγυ. -- ἀὕὗ. τις περισσειὰ τοὺ ποιοῦντος εν... 

- ᾿ πτηροὺ ἀδαπάαϊ -- Ετρενπερίοπᾶ -- τοῦ περίσπασθα!: ---- ἰδ α]ϊ. γὸ τοῦ πεγογθειτυ 
ΒΌΡΟΙ ΨΟΓΒ. ΔΙΙθηα ΠΠΔΠῸ -- ΤΉΡΟ, ΡΓ. ΠῚ. ΤΗΤΤΙ, ΓΘΟΘΏΒ ΠῚ.7 5ΟΓ ΘΒ ρ ΒΌΡΘΥ ΤΟΙ. τ, 

πγαΐαν ἴῃ τηρῖτο!, 4σὰπὶ ἰδοϊἰοηθ ΠῚ, ἰἰσθῖ ἱτηρτοδαΐαηγ, τοῖϊπαῖς Ἀι Σ ααὰς ἰἴἴθον 

ΡΙῸ δητδᾶδο ἀδάϊτ δοτᾶδρ, -- ἔπεοιφητ᾽ - ΑἸθχ., ὅυΓ. -- ὅταθς. ἐν χαρδια αὐτῶν 

-Ε. πιοπάοβα ουρίθαλε οἵ τεάρφουειτε -- ἀηῖθ ὧδ σαπὶ Να]ρ. εὐ Οομαρὶαϊ, οτὰ. χαὶ 

- 5 πδὺ τοάπηααῖ --- ᾿ὃ χε ΡῖῸ χαὶ γε -- εὐάγᾶϑοιν ςοά., Κ. ουχοηάανῖς ἴῃ εογᾶ- 

τᾶϑον -- πδο" αὐαϑβῖ ἃ σϑῖουΐβ --- [ἢ ροβῖ χε οπῃ. πκὰ πιλα -- πάντα -- πεπεοιϑΌτε ῥτὸ τι- 

πεηρῶτ -- ἀπὸ προζφωποὺυ αὐτου --- ἰὅ Ἠλε' - δὴ, αἱ ἰηΐτα -- πε τδυτδιυοῦ (ρα 

βοτίρῖα μη πε δ Ύ πε) Ετρευπε᾽ ΡΙῸ σὰ του γίνεσθαι - [δ πτεκρίοιςο - χρίσεως. 

-- πεγοεβηο᾽ ἴίαὰ σοά. πιρηάοβο, Κ. βἀϊάϊι πευᾶοεβηο --- δἶ οἵ ογοοπ ἀδεβῖ ἃ φεϊοτὶβ 

-- ηῖς ογοεΐς Οὔ. ἈῈ -- τι --- ὃ δἴκοοο ποκ᾽ ἀπακὰ ἔτακααδλὺ -- ΑἸοχ, (. οἵ ϑυτο- 

Ποχ., ατγ. εχει. εἰπα, Ναῖ. οὔ. εχει, οἵ ἰερὶς καὶ εἰπὰ -- ααε ἰῇ πδλϊδκριπε Ξ διαχρινει 

5 ρογβοσρία τα. αἰτοσα τὰ πὰ --- ἢ γὼ ΠΑ ΡΟΟΥ ἀπ᾿ ον ἱπιοτγοραίίοης ἀςοὶ- 
Ρἰθμάα, αὐ τοϑροπάθαϊ Οὐ, ἁΠγπιδηῖὶ καὶ γε αὐτοῖς, ᾿ 

Εςςοϊς. Π1|, 9-τῷ. 



Δ ΥΩ ἈΠ ΤΥ ψυλ δ νυ σον εὐ νας ἐν να τ χήτη 
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ΤΟΛΑΝ Τ ἐνθηρε ππρώλλε ΔΎ ΠΕΤ ἃ ΤΩΛΑΛΝ ἘΠ ΒΗ" πᾶϊ 
δωοῦ πετνὰ ΤΟΛΛΝ Ὺ ἘροοΥ ΘΕ ἌΠΑΛΛΟΥ Ἀπδὶ τὶ τε θὲ 
ἌΛΠΑΛΟΥ Ἀπεΐκετ᾽ ἀῶ οὙππὰ ΠΟΎΩΤ᾽ πετοοπ ΠΟΗ ΤΟΥ 
ΤΉΡΟΥ ΔΎΩ ΟὟ πὲ πρὼβ πτὰ πρώλλε ᾿ΡΡΟΥΟ ΠΡΗΤῸ λᾶδνυνῊ 

8). πᾶρὰ πτ ΝΗ χερβ πνἴλα ΟὙΠΕΤΟΟΎΕΡΤ πε. πκὰ πἴλα εὙν δ᾽ 
εγαλὰ ποτ᾽ πκὰ πα πτδΎωωπε ἐβολρλι πκᾶρ᾽᾿ ΔΎΩ πκὰ 

ὃ. πῖλα ΟΝ ΕὙΝΆΚΟΤΟΥ εἐρρδὶ ἐπκᾶρ. δΎω πἴλα πε ΤΟΟΟΥ Ν᾿ ΕἼ βθῈ 
πεππᾶ πῆΌΘΗρε ππρώλλε ΧΕ ἐπε ΜΠ ΉΤΟΟ ἀνά βὼκ ερρδϊ ΕἼ πε’ 
ΔΎΩ Εετβὲε πεππὰ ἈΠΤΊΒΝΗ ΧῈ ἐπε ΜΝ ΤΟΥ πετᾶ βοῦκ ΕἘΠΕΟΗ Τ' 

2. ἐπκᾶρ. δἀγῶ δίνδΥ χε ἊΝ ἄντ άϑον ποὰ πετε πρῶϑλλε πδευὺ- 
Φρᾶνε ΠΡΗ ΤΟ ΟΝ ΝΕΟΟ ΒΗΎΕ χε πᾶϊ πὲ τεολλεριο χὲ πῖλλ' 
πετεον αν το ΕΤΡε Ν ΔῪ ολλ πετηδοϑώπε᾽ ἈΠ ΠΝ ΟΩΟΩ,. 

ιν.1 δΎΩ δίκτοϊ ἄποκ ΔΙίνΔῪ ΔΝ Ύ λᾶ᾽ ΤΉΡΟΥ πτδΎωπε 
διᾶροος απρη" εἴς ΤΡΆΛΕΙΗ ΝΕ Τ ΟΥ̓ λὰ ἘΡΟΟΥ ΔΎ ποοοπ ἂν’ 
ΝΟόῚ πετ νη δολουλου ΝΠ ΤΟΟΥ ΝεΤΟΥΝ ἄριλᾶ ἘροΟΎ ΟΝ ΟΥ- " 

2 ὅθλν' ΔΎΩ ἈΝ πετ πδολολου. δΎω ἄνποκ δίταλλδίε, πεν τ- 
ΔΎΛΟΥ ΤΉΡΟΥ ΝῈΝ ΤΔΎΟΥΟΟ ΕὙΛΛΟῪ ἘρΟΎΕε᾽ ΝΕΤΟΝΟ᾽ ΝΕΤΌΝ, 

3 ΠΦΉ ΤΟΥ ἃ ΤΕΝΟΥ ΔΎΩ οΟὙδεδθοῦ᾽ ἐρρΎε' πιο ΔῪ πε᾿ πσὶ 
πετε ψ'πεωπε ρῶ Ἀπειιν Δ Ὺ ἐπ͵τἄλλι0 ΤΉΡΟ ἈΜΠΟΝΉΡΟΝ᾽ 

. πνδοζωπε οφἄᾶροῦ Ἄπρη. δΎω δἄνοκ ΔΙΝ ΔΎ ἐπρίοε "ΤΉΡΕΙ 
ΔΎΩ ΕΝ τ χῶῶρε ΤΉΡΟ Ἀπ δλλίο ΧΕ πκῶρ᾽ ταπρωλλε᾽ εἰ- 
οο0π πᾶς] Εβολφιτλι πεοζ βηρ᾽ ΔΎ πᾶὶ ΟὙΠΕΤΟΟΟΎΕΙΤ πε᾿" 

5 ΔΎΩ οὙογώω ππᾶ. πᾶθητ᾽ ΔοκτΟ ἔρος ππεησῖχ δυῶ 
5 Δογωλ ππεοοᾶρςξ. ΝΑΝΟΎ πλλοΥρ ΠΟΎΟΙΧ ΝΆΛΑ ΤΟΝ ΕΦΟΎΕ᾽ 

" ππρώκρε, 50Γ.-- ΟΥ, ἴῃ βίηρ, -- πδῖ φιῦοῦ πετηδ τ λη τ, ΚΓ. - ΟΓ. συναντημα εν 

-- ΔΔΟΥ δἰζογια5 ἀκπαλοῦ 1ἢ ΓΑΒΌΓΑ -- ΟΪΐ, ὁ 1Π ΡΦΟΎΟ 5ΈΡΘΓ γ6Γ5. ΓΘΟΘη πηδπὰ -- ἌΔΑΔῪ 

πιδιρᾶ. πτΒπη (ΒΕ. τβπη) ρῖὸ πάρα τὸ χτηνος ; οὐδεν -- ΗΒ. πετωονειτ --- 2 εὐηδ᾽ 

Ξ- ϑύγο-ποχ. Αἰοχ. (, αἰϊαας πορευεται; ΠοΡτ. εἵ αϊρ. ρογριηί, τ. οὔ. -- εβολρς 
τικδι δ᾽ -- ϑυγηπη. ἂρ Δ ΝΟΡΙΠ1πΊ, οἵ Ν]ρ., ϑυγοσποχ. Ποργ. εἴ Οὐ. ἀπὸ τοῦ χοος 

- ἔπκδο -- Ἅυ]ρ., οδίοτὶ εἰς τὸν χουν --- “ὁ ππρώκκε, σοἴοσὶ ἴῃ βἰηρ, ---- ΙΝ, δηίθ δἴηπδυ 

οἱ ἀπίς εἴς οπὰ, χαι, δἴϊαπι Ὗαί. οὔη. χα: αηΐθ δου -- Β. ππετουπδριλδ, οἵ νἱτῖο 

οςυ!οταπα Ομ. δυ τοι οοπ διε παὶ πετηδολοωλον πτοοῦ πετοΥυ δ οΙἈδ ΕΡΟΟῪ 

“Ξ πΊοΟΥ..... δι ονὐδόλι, ΠΟΡΓ. ϑύγο-ῃόχ, οἵ τ. χαν ἀπὸ χειρος συχοφαντουντῶν 

αυτοῖς 'σχυς; Νυϊρ. πο ρ0556 γοδίδίογο δογηηι ν]οϊθηΐαο ---- ὃ δὑπταλδε" -- ΒΥ Π.η1.»; 

ἀρὰ ΝοΡΙ]!π|, ἐμακαρισα,, Νυ]ρ. ϑὅυγ. εἴ στ. ἐπηνεσα -- Η. εροόνε επετοπρ -- πε- 

ποῖ ΠΡΗΤΟΥ ΡΓῸ οσοι αὐτο! ζωσιν --- ἢ πιοηδὺ (5:0), ΕΒ. οἰηοηάανι πεοδνῆ 

-- ’ ΡΠΠΊ, ε τοῦ εἐπρῖοε 51ΡΟΓ ψ6Γ5. 8]16ηὰ Γ1. -- ἰἴ6 πὴ ΔἸΙοΓ, Ὁ" τοῦ χεπτδαλίο ΡΥ, τη. 

-- ᾽ βογρϑβογαΐ δακτος, 564. {Π{, «4 ἀο]οίιπη οϑῖ --- ἢ σοί, ἰορὶτ παλοὺ οἷς οὐσίχ, Β. 
τηθηάοβο ποῦ πονσίχ. 

Ἐροῖο, 1, 25... ἽΝ, 1-:6.ϑ 

ΠΒΑΟΜΕΝΤΑ ΟΟΡτΤΟ  ΘΑΜΙΡΙΟΛ, οὶ, ΤΙ, Ρη 

ΕΡ. 

Ρ- 

ΡΙΗ: 

Ρῖδ: 



Υ Ρ- Ρκᾶ: 

909 ' κν 
τ ἕπαλοῦρ, πτσιχ ΟΠ τε δενρίοε, δὲ οὐούωω ψππᾶ. δῶ 
8 ΔΙΚΤΟΙ ἄποκ᾽ ΔΙΝ ΔΎ ΕὙΛΑΝῊῪ ΠΕΤΟΟΎΕΙ Τ᾽ οἄροο ἈΠΡΗ ΟὟΝ 

οὙδΔ᾽ οοπ ΔΎ ἈἈπκεοΎ δ᾽ 00Ππ ΔΝ" ΔΎΩ ἈΝ ΦΔῊ οοὺπ 

πᾶ ολκ πεορϑίοε 'ΤΉρα ἀὙῶ πεκβ δὰ Ἀχπεειοεῖ αλλ τ ρλλλδο"" 
Δ ποκ 6ε εἴφοοε πνἴλλ᾽ ἀΎ ΕἼ Βὲε ΟὟ εἴν ἀκὰᾶ ΤΑΨΎΧΗ εοδᾶ τ᾽ 

πλᾶδυῪν ΠΟΎΝΟΟ᾽ ΔΎΩ πᾶὶ ΟὙΠΕΤΟΘΟΎΕΙ Τ᾽ πε’ ΔΎΩ ΟὙπερίοπὰ- 
9 ΟΑΛΟΟ᾽ ἈΜΠΟΝΉΡΟΝ πε. ΝΑΝΟῪ ΠΕΟΝΔῪ ἐροΎε᾽ ἐπουδ΄ πᾶὶ ἐπᾶ- 

ιο ΝΟῪ ΠεΎβεκε νὰὺ ρὰχ πευρίοε" χε εγωδνρε πουδ'᾽ πᾶ 
ΤΟΟΤῸ Ἀπεοθηρ᾽ οὙοΐΪ Ἅε᾽ πο ποΥδ᾽ εὐ δ πϑε ψλπρλε - 

: ΟΝ ΔῪ οοπ᾽ ἀπ᾽ ΕΤΡΕΟ ΤΟΎΝΟΟ. δἄγυω ον ερῶδὴη πεον ΔῪ 
ΝΚΟῪΤΚ ΟὟΝ ΟὙΟΎΝΟΟ πᾶζθωπε ἩΔῪ πϑαλλλε ποΎδ᾽ Ἅε᾽ ΝΤΟΟ 

ι9 εἰν ἄρλλολι᾽ πᾶ πρὲε. δΎω ρῶδὰᾶν ποΥυδ᾽ τῶκ πεονδύ πᾶ- 

ἄϑερὰ ΤΟΥ ἈΠΕΟΚΑΤΟ εβολ᾽ ΔΎΩ προ ΕΤῸ ΝΟΘΟΛΑΝ Ὺ ΠΡΟ᾽ 
ι:. ποπᾶσεπε ἀπ᾽ εοωλπ. οὙᾶκᾶϑθοο πὲ ΟὙ.ϑηρεώηλι ΠΘΉΚε᾽ 

ποοφοο᾽ ἐρΟΎε᾽ ΟΥΡΡΟ πρελλο᾽ ΔΎ νᾶϑθη τ᾽ Ἀἀιἀπεδεῖλεε ἐπρο- 
“ οΕΧε δε χε πνδεῖ ἐβολρας πηΗὶ ΝΝΕΤΟΟΝΟ, ΕΤΤΡΕΟΡΡΡΟ Ν᾽ 
ι5 ΤΈΘΟΚΕΛΑΝ ΤΈρΡΟο ΔῸΡ φηκε:. ΔΙΗΔῪ φᾶροοῦ ἈΠΡῊ ΕἘΝΕΤΟΝΟ, 

ΤΗΡΟῪ ΝΕΤΆΛΟΟςΘε κψ1Ὲ πεϊρερωυΐρε λερον ΔῪ πᾶδὶ εὐνᾶ τω- 
ιὸ ΟὟΝ ἐπεδλᾶ εν ΟὙπεριοπᾶολλοο ἀπ᾿ πὲ Ἀπλᾶοο" πεν τ ἀυ- 

πε ΤΗΡΟΎ φὰ τεοθῖη: ἀΎ πκερΔεεῪ ποεν δεγῴρᾶνε ἂν 

εορᾶϊ εἐχωκ" πεΐκε᾽ ΟὙΠΕ ΤΟ9ΟΎΕΙ Τ πε’ ἀΎ ΟὙΟΎΩΩΟ πε τεππᾶ. 
τ τρτηκ' ΕΤΕΚΟΎΕΡΗ τε εκν  Βὼκ ἘΡΦΟΎῪΝ ἐπηΐϊ ἈΠΝΟΥΤΕ ΔΎΩ 

ΠΥ͂ΟΝ Κ ΕΦΟΥ Ν᾽ ἐὐσΤΑλ ΧΕ Τεκθηοϊᾶ ΟΟὟὙΠ᾿ ἐροΎε᾽ πετουνᾶ- 

δ ἐπαλοῦρ -- ὅυγ., Οἵ. ἴῃ ρίυγ. -- ρειϑίοε᾽ οὴὸ ουούώ (αἰ το Γ, οὗ ΒΌΡΕΓΙ γ6Γ5. ΡΓ. πὰ.) 
ϑγγ. -- ὅτ. μοχθου καὶ προαιρέσεως --- ἶ διπδ, ςοὐ. τηρμήοϑο δυπδν -- ἢ, εἐὐαλητρεο- 

«ὐογειτ --- ὃ ΚΕ. Ἀἀπεκεουᾶ -- ροβῖ .οοπ δι᾽ ςοά, οπι. καὶ γε υϊος χαὶ γε ἀδελφος οὐχ 

εστιν αὐτῷ -- πᾶ! αρυπάαϊ -- πεκβΔ Ἃ ρῖὸ πεηβδὰ -- οφθαλμος αὐτου -- ἔτβε οὐ 

αραϑβῖ ἃ σϑίβθγιβ -- Ὁ ἴῃ ὙΔΨΎΘΟΗ ΒΌΡΟΓΙ ΨΘΓ5. ΓΘΟΘΗΙΙ ΠῚ. - ΠΆΔΑΦ ποΎποα ΡμτῸ ἀπὸ ἀγὰ- 

θωσυνης -- " ΒΕ. ερότε ΡῖῸ εϑονε -- ἰπδτ τοῦτο, ϑυτο-Βοχ. -- τ. ἐγερει-- Ἃ εἰ, ΘΓ. καὶ, 

ϑυγο-ποχ. 9 -- ἀαπῖς Ἀἀπαιεροιδῦ οὔ. χα! -- Ὁ ἴῃ. ΤΟΎΠΟΟΌΙ ΒΌΡΕΓ ὙΕΓ5. αἰΐοπα πὶ. 
-- “Ἢ ρτ. πῆδη. ρωῦδη, βίσασ ἰηἴγα, αἰζοσα ργαθηϑὶῖ ε -- οὐἵδ ουούπου (ϑβὶο).... πο 

ϑάκαλε᾽, ὅυζ. -- γ᾿ χαν θερμὴ αὐτοῖς -- ὦ ἴῃ πδιυῶπε 5ΌΡΘΕ γ6 15. αἰΐθηᾶ τοϑηὰ -- Ἀε᾽, 

ϑγγ. - Ογ. καὶ -- ΗΕ. απδϑλλοαι, εἰ Υἱχ νἱάδίογ --- ἰδ πτῶκ -- επιχραταιωθὴ -- πε ἴῃ πε]- 

ἐδ ονζκᾶθου (5ὶς) -- ἐπροσξοζε δὲ 

-Ξ- τοῦ προςξεχειν ετι --- δ ῥαὶὰ5 βουρϑογαῖ πτοριδεὶ, ἀθὶη τὰ οϑῖ ἀδϊθῖατα οἵ ηροῖα ἃρρο- 

δῖα ΒΌΡΟΓ ἃ -- ἃπῖθ οἷς οπι, κα -- οτὶ --- ἰδ 5 ἴῃ ἀκαλερομαν ΒΌΡΟΙ ὙΕΓΒ. ΡΓ. Πα. ---- ἐδ οΥ- 

τδιδέπε ΞΈΡΕΙ ὙΘΓ5. ΤΟΟΘηΓΙ πλὰπὰ, Ἐ. πορῖδιδέ --- 

περιοπδολλοο πηθηάοϑο, ρῖὸὼ πέρᾶσμος -- Ροϑῖ ἈΠΆΔΟΟ Οἴἢ. Τηρῖ -- ἢ. οἵα. πηρὸν 

- δὰ τεηδϑὶν -- Πρ. ἀπὲθ ὀμηι, ϑγγ. τὸ τ. ἐμπροσθεν αὐτῶν --- ἰἶ ξτακ᾽, ςεϊετὶ φυ- 
λαξον -- χε Ρτΐπι. 11 ΟὨλ. -- τεκθηοιᾶ -- θυσια σοὺ -- οὐτπὶ βς ποϊΐοη, 

Εςοϊο. Ν᾽, 7-17. 
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τάδε πσὶ πᾶθητ᾽ χὲ ΠοεοοοΟΎΝ᾽ ἀν ξεῖΐρε ἈΧππῈΤ Δ ΠΟΥ" 
γ,1 ψπρβωσε Εβολον τεκτάπρο᾽ ΔΎΩ ἈἈΠΡῸΎΡΕ ΠΕΚΦῊ τ᾽ 6ΕπΠῊ 

ἘΝΟΎΧΕ Εβοὺ ΠΟΥ ΧΕ ἈΚΠΆΚΤΟ Εβ0ΟἋᾺ ἈΠΝΗΟΎ ΤΕ ΧΕ ΠΟΥ ΤΕ 

Ο0π Ν᾽ Ὑπε᾿ ΠΤΟΚ Ἅε᾽ κιοοπ᾽ οἴχηι πκᾶρ᾽ ετβε πᾶϊ κὰᾶ 
5 πεκυᾶ χε ΕὙΟΟΒΚ. ἄρε ΟὙΡΔΟΟῪ «ὐὠπε᾽ ΟΝ ΟὙΝΟσδ γ᾿πῖρᾶ- 

ολλοο δ Ὑῶ ὐἄρε περροοῦ πᾶ θη τ᾽ πε ο΄ ΟὙΔθη πδζχε. 

8 κἂἃ Τὰ θε᾽ ΕἸΤΕΚΕΡΗΤ ΠΟΎΕΡΗ Τ᾽ ἈΠΝΟΥΤΕ πρώοκ ετ ᾶδο" 

ἌΝ ΟΥ̓ τἄρ᾽ ὐοοπ᾽᾿ ΠΝ ΘΗ Τ᾽ ΝΕΤΕΚΝ ΔΕΡΗΤ 6Ε »ΛΛΛΟΟῪ 
.« Ττάδυὺ. οΟὙδΥΔΘΟΝ Ππε᾿ ΕἸΤΑΛ ΤΡΕΚΕΡΗ Τ᾽ Ἐφ ΟΎΕ᾽ ἐροο᾽ ΠΥΈΡΗ Τ᾽ 
ΠΥ ΤΑ ΔΥ. ἈΠΡῚῪ ΤΕκΚκΎ προ δε᾽ ΕἼΡΕ Τεκοᾶρξ Ρ ποβε' 
ΔΎΩ ἈΠΡΧΟΟΟ ἈΜΠΕΛΛΤΟ ΕΒΟᾺ ἈἈΠΝΟῪΤΕ ΧΕ ΟὙΛΑΝῊῪ ἃ ΤΟΟΟΎῪΠΝ 

ΤΕΤΌΘΟΟΠπ᾽ χε ΝΝΕ ΠΝΟΥΤΕ ΟΝ Τὸ ΕἘΠΕΚΘΦΡΟΟΎ Πα Τἄκο ππε- 
6 ΦβηΎε ππεκό χ. χε δ ΟὙΔΙΘῊ ΝΡΔΟΟῪ ἈΝ ΦΕΝ ΠΕ ΟΟΎΕΙ Τ᾽ 

τ ἈΝ ρεδλληηε πδ χε ΝΓΟΚ Δρίφοτ ε᾽ ΦΗ ΤῸ ἈἈΠΝΟΎΤΕε,. εκ- 
ΔΗ ΔῪ ΕὙΛΑΝῊῪ Δδ᾽ ΕὙεΐρε 334100 ΠΟΎΘΗΚΕε᾽ ΟΝ ΟὙσζωρδ᾽ ΔΎΩ 
ΟὙΚριλλδ΄᾽ εὙρᾶρπᾶζε λλλλοο ΜΝ ΟὙΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ ἈἈΠπρρουπηρε᾽ 
εορδᾶΐ εχϑὰ πρωθβ΄ φρᾶρερ, ἐροκ᾽ εκχοοε οὴή δβ πιλι' πυκδδᾶκ᾽ 

8 ΕΚΧΟΟΕ ΕἘρΟοΟΟΥ ΄ὴ᾽ ΟὙΦΟΎΟ᾽ οἴχλα πκᾶρ. πρρο᾽ ππτοωςθε π- 
ὙΔΎΡΡΩΒ εροσ᾽ οἰοἰχὴ ΟὟΟΝ πἴλλ' πε ΕΚΟ κἈπίο του οὴ ρῷβ 

9 Νἴλλ' ᾿ΕΝ τ ΔΎρδ πδᾶζε ΠΝ ΤΟΟΤ ἢ] πρβ φἄᾶρῳ πνηᾶρρδε:. πετ- 
κε ταφδ τ᾽ πάνδοει ἀπ᾿ Ἀφ δ τ᾽ ΔΎ πἴλα πὲ τ δοϑ ἐροο 

ι᾽ ϑλκ πδωυδὶ πνεοσενηλιδ᾽ πεΐκε᾽ ΟὙΠΕΤΟΟΟΎΕΙΤ πε. οὋϑῃκ πᾶ- 

«οἵ Δ ΠΟΎΝΟΟ δΎδΔωδΙ πόὶ πε ΟΎΑΑ κλλλοο ΔΎΩ ΟὟ ΤῈΕ 
ΤἈΝ Ὶ χώωρε ΕἸΤ9ΟΟΠπ ΕβΟἋ ψλλλοο} χε ΤΔΡΧΗ ᾿Ἀπειῶρρ, πε 

οι 

Ἰ δι ΘΌΡΘΙ ΨΘΓ5. 8|16η8 ΠΠΘΠΙ -- ἈἈππετεδονο ΟσΘΊΟΙ χάχον ; 171 ρὶοΥ 5,16 ν67Ὸ 

σοαοἰϑηι5, ΡγῸ χάχον, 65 καλον, δοπιηι, ΝΟΡΙ]185 --- , Ἢ χαπρβωσέ, ὅυζ. -- ὅγ. μὴ 

σπευὴς -- ροβῖ ον τπε᾿ στ. μαῦ. ἄνω, φιοά ϑύγο-μοχ, οἵ ΑἸοχ. οπη. -- Ἅε᾽, 5υΓ. -- στ. χαι 
-ἰ κά ΡτῸ εἐστωσαῦ --- " ᾿πἸ[10 Οὔ. χε -- οτ' -- ΟὙπο δ χαπίρδολλοο -- σληθει πειράσμιου 

- ογδίθη, 11. ἡ ἴῃ ΓΑΘΌΓα, οἵ Ἡ ΒΌΡΟΓΒΟΓΙρία ὈΓ. ΠῚ. ---- ἢ τᾶρ᾽, συγ. Ξ-, σγ. οτι -- δηΐβ πε- 

τεκΔΕΡΗΤ ΟΠῚ. τῆτοκ --- ἢ δέ᾽ Πίος νἱάοίΓ τοάπηάαγε -- ἢ. ἅἄπαλτο -- ὃ δηΐθ τύ τοκ 

ΘΥΓ, -- Οτν Πα, οτ', ΘΥΠΊΠΊ,, αἴ Ποίΐδ[Γ 1Π ΠΊΔΓΡ. ΘΥΓΟ--Ποχαρ αι, ἀλλα -- ΗΙΘΓΟΠΥΠΊ. 

564, Μαυϊρ. ν6γ7Ὸ ---- ἶ Ἀ. οπηοηάαν!ς εουλλη τλδ. -- οᾶρερ, ἔροκ᾽ ιἰι5846 δά ν. ὃ οὐον 

πίακς, Οτ. οτι ὑψηλος ἐπάνω υψηλου φυλαξαι, καν ὑψηλοι επ'αυτοις. ὅ χαι πε- 

ρίσσεια, γῆς ἐπι πᾶντι ἐστι, ῥασιλευς τοῦ ἀγρου εἰργάσμενου, ϑυτο-ῃοχ. Νὰ 8.9 

"μα 9. Π»}} μα ὠοολ.7 οο 5.5. μι 9 ἦν Ππομδμο οὐεδδ, βορο. ἐδ βροτὸς βοῦν 
-- ὁ βραυοηίία πε... πηδρρδο σοίοτ ΠΟ ἀρποβοθηῖ --- " ΔΎΩ πἴλα πε ππτδα- 

δέν ....} πε τε δ, ΘΥΓ, Ξ σεν ΣΝ “εἰὰ ἡγάπησεν εν πληθει χυτῶν γεννημα ; 

Α, Ο, εν πληθεν αὐτου γενημά --- '" Ἀκπονποῦ", 50Γ, - Ογ, ἀγαθωσυνής -- αἰΐογ. ὦ 

ἵπ τα τώρα ΒΌΡΘΟΙ νΟΓ5. ]16Πὰ ΙΠΔΠ1 -- ΕβΟἋ ἀκάλοο", 5. - ΟΓΥ, τῷ παρ᾽ αὐτῆς. 

Εςεῖς, Ν, 1-10. 

κρ. ῥκᾷ: 

ἴρ. ρΡκτ 
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20 ᾿ 

ι πβᾶὰκ. πρίνηβ᾽ δϑολό΄. ΝΉΟΟΤΟ ππραοδλ' κᾶν ΟὙΚΟΥΪ 
πετε Ν᾽ ΔΟΎΘλΛΕΟ Κἂν ΟὙΝΟδ᾽ πε' ΔΎΩ πεν τ δύ οεῖ οφδ κ4᾿- 

9 ἈΑ Τρλλλλδο ἈΠ πΠετ Κῶ ἅκλλ06, ἐτρεηβ. οὐδ οὐωωώνε 
εἀϊνη ΔΎ ἔροο φᾶρωσ ἈΛΠΡΗῚ ΟὙΔΑΝ Τρλλλλδο ΕὝὙΡΟΕΙ͂Ο ἔροο᾿ 31- 

9 ΠΕΎΠΡΗ ΤΟ εὙὐκᾶκίἃ πᾶ ΔΎΩ ΤἈΝ Τρλλαδο᾽ ον ἃ Τἄκο᾽ Ν᾽ 
ΟὙπεριοπᾶολλοο ἈΠΟΝΉΡΟΝ᾽ δα χπε ΟὙηρε ΔΎ ΜΝ ΔΑ ΔῪ 

“δὴ τεοσχ ἄγω κατὰ 9ε᾽ πτδοεῖ ἘβΒΟΔΟΝ φητ πτεῖ- 
ΔΔῪ ΕὔΚΗ ΚΑΡΗΎ ΕΝ ΚΎΤΟΟ οΝ᾽ Ετρεηβὼκ πϑὲ πτδοεῖ 
Ἄλλο ΔΎ πονᾶχι λᾶδυνὴ ἀπ᾿ πλλαδ ο ρῳκ πεοιϑίσε. χε εαε- 

5 ΛΟ. .9ε ΕΟ ἈΠΕΎΝ ΤΟΟΤΟ. πᾶϊ 6Ε οΟὙωνΝε πε᾿ ἈΞΠΟΝΗΡΟΝ᾽ 

πθε τὰρ πτδαει εὐνάθωκ οΝ᾽ δὶ πᾶὶ' ΔΎ ΟὟ πὲ πΠεροῦΎο᾽ 
ιὸ. ππτδοϑωπε πᾶ χε πτδΔΟΦΟΟΤ ΗΟ ἔπτη. ΔΎΩ ΝΕΟΘΟΟῪ 

ΤΗΡΟΎ ΕὙΘΟΠ᾽ Ν᾽ ΟὙΚάΚε᾽ ἈΝ ΟὙΦΗΒΕε’ ΔΎΩ ΟΝ ΟΥΝΟδ π- 
τ δῶν Τ᾿ ἈΝ ΟὙ ΝΕ ἈΝ ΟὙΔη. εἴο ππετ νά ΝΟΥΟ πτ ὰὶ- 

ἩΔῪ ἐροο᾿ Δ ΝΟΚκ᾽ εὐάτᾶθον πε εοὐλΑ᾽ ἀΎω εἐοῶ ΔΎΩ ΕΝ ΔῪ 
ΕὙΟΎΝΟΣΟ οΆν. πεοιρίοε '"ΤΉρΡῈ ετεηνᾶρδοτο φᾶρος! ἈΚΠΡΗ ἢ 
ΤῊΠΕ ΠΝΕΦΟΟῪ πεν, δὶ πἨΤὰ ΠΝΟΥΤΕ ΤταἀδνΎ πο ΧΕ 

ι5 τ δὶ τὲ τεηδλερῖο. χερώμε πἴλι π τὰ πνοΥτε ἦ πνδο που- 
ἈΝ Τρλλλλδο ἈΝ εν Ύπᾶριχιυν τὰ ΔΎΩ ΟὙεζΟΎΟΙδ. ΝΗ ΤΟ 

ΕΤΡεοΥλα ΕβΟᾺ ΝΡΗΤΟ ΔΎΩ ΕΤρεοχὶ ᾿πεολλεροο ἀῶ 
ι9 ΕΤΡεαευφρᾶπνε, ρος πεορίοε πᾶὶ ΟὟ πῖτε ΠΟΥ ΤΕ πε χῈ 

ΝαΝἂΡ πλλεεΎε οΝ᾽ πρᾶρ οὴ ΝΕΡΟΟῪ Ἀπεονθ᾽ ΧΕ ΠΝΟΥ ΤΕ 
περίοπὰ ψλλλοο δι51 ΠΟΎΝΟΟ ἈΜΠΕΟΦΗΤ. 

γ,1 ΤΟΥΝ ΟὙΠΟΝΗρὶὰ ΕΔ ΔΎ ἐροὺ φἄρω σ᾽ ἈΠπρη ΔΎ πἄεθωο᾽ 

ϑᾶροο" πε ετε τὰϊ Ἅλε᾽ οὐρώῶμε ἔἕἐρὲ ποτε νᾶ ὗ πᾶ ον ἐθ 

10 πε πβδᾺ, ὅυζγ. - ῥἶ ὅσ. οφθαλμοῖις αὐτου --- " Ἐ. πτοοτοὶ ΡΓῸ πτοοττι -- καπ-κδπ 

Ξ- χαν--χαν -- ΑἸῖθυ. ΟὟ ἴῃ ΟὙΚΟΥΪ ΒΌΡΘΙ Υ6Γ5. ἰῖογα ΠηΔΠῈ -- ϑωςθο᾽ ἀκ τ ἴῃ ΓΑΒΌΓα 

--΄  ὀᾶρώς,, αἵ 4115 ρῖῸὸ φᾶρου, τὶ γράδιάϊ ΚΕ. βῖπθ ἈΠ ἀἀποῖαϊϊοπο -- εγκακῖδ. (5ἰς) 

- ὁ ροβῖ ται Ύρακλιδο᾽ Ομ. ἐχέινος - ἢἮ. οεμᾶτᾶκο -- οὰ, δηῖο Δα πε οπὶ. χαὶ 
-- "δύ ρυῖπ. σϑίθυὶ οὔ. -- πᾶλάλδ οι -- ]ρ. δθομηὴ, 8}}} οἵη. - . οη πεηϑίρε 

- εοῦ ἀκπετη τοῦτο ΡΓΙῸ εν χειῖρι αὐτου --- ᾿ἢ χε, ὅυΓ. -- ὅτ. ἡ -- ϑοοτηο τ φᾶτε υἱ 

ἰηἴτγα -- ἰδ τα οὐποσ, σεῖο ποόλλῳ -- ΔΉ τὸ χολῳ --- ᾿ἶ εὐᾶυᾶϑοι ἰτὰ ραϑϑὶπι -- πλῪ 
-᾿,- - ἣν -- 

εὖ τοῦ ἔπδν ΕὙΟΎΠΟΟ (ρΡΓῸ τοὺ 'ιὅειν ἀγαθωσυνὴν) ΒΌΡΘΙ νΕΓΒ. ἃ ΡΓ. Ὠ]. - Ἦ τῆπε, 

5 ΞῸΟΣςἔ αριυῦμιον Ξ- υ]ρ. πΜηΊΟΘΥῸ ---- δ ἊΕ ΡΓΙῸ χαᾶϊι γε -- ἀῶ ογεξουοιᾷ. πρητς 

χαι εξουσιασεν αὐτῳ -- ἢ. ετρεγογώλι --- ἢ ΒΕ. πιθηάοβε οπὰρ -- οὐτ᾽ βουῖδας 
ΠΙΘΠ πὶ 6556 ΡαΪΟ ρῖῸ ἀπ᾿ -- περΐοπὰ -- περισπᾷ -- Ε. δὲ πουποο -- ΥἹ, ̓  φᾶροου" 

Ξ- δᾶροσ᾽ -- ὅᾶρου᾽ (5810) πιτπε᾽, Οσ. ὑπὸ τὸν ανθρωπον, ϑγγο--ἰνοχ. πρῦτ. Ἀ. οἵ (.. ἐπὶ 
τον ανθρωπον, 1 ἐπι τοῖς ἀνθρωποις, ϑγύπγ. ἀρὰ ΝοΟδιϊα τ, πος πο Οοιαρίαξ. 

οἵ Ὗυ!]ε. παρὰ τοῖς ἀνθρωποῖς --- ᾿ ετῷ τὶ Ἅε᾽ (-- πε) αὔϑαμι ἃ χοἰ ὶδ, 

Εςςῖο. ΝΟ ΠῚ -ὟΟΓΥΙ, τ-2. 
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ΠΟΥ τρλλλλδο ΚΝ εν ΎΠπδρ ΟΝ τ ἃ ἈΝ ΟὙΕΟΟΎ ἐπεοςᾶ- 
ἂτ ἂν πλᾶδύ δὴ ΤΕΥ ΨΎΧΗ, ΟΝ ΝΕ τε Ν Δεπεῖ θΎλλεῖ ἘΡΟΟῪ 
ΤΉΡΟΥ ΔΎΩ ππτετλι ΠΝΟΎῪΤΕ τ ἐξουοϊδ πδο ΕἸΤΡε ΟΎΟυλΑ᾽ 
ΕβΟἋᾺ ΠΡΉ ΤΟ χὲ οὐλλλλο πρώ λλε᾽ ΠΕΤ π ΔΟΎΟΛΛΟ᾽ πᾶϊ ΟὙΠΕΤ - 

8. (ΟΟὟΕΙΤ πε’ ΔΎ ΟὙΘΝΕ πὲ ἈἈΠΟΝΗΡΟΝ᾽. ερῶδν πρώ λλε᾽ 

χπε ἡ πηρε᾽ ἀῶ παν ΠΟΎΔΘΗ Νρολλπε᾽ ΤΕ ΠΝΈΦΟΟΥ͂ 

ΝΝΕΙρΡΠπΟΟΥε ἀυδὶ ΔΎ τΤεΕΟαΨΎΧΗ πονδοεῖ ἀπ᾿ εβολρλλ 

ΠΟΎΝΟΟ᾽ ἀΎΩ οΝ᾽ ψἍ'Ππὲ κα! οε πε π δα] δίχοοο᾽ χε ΝΑ ΝΟῪ 

. ΠΦΡΟΎΡΕ ἔἐρο ΟὋχε πτδοεῖ ΟΝ ΟὙπετ εἴ τ εἰν  βὼκ οΟΝ᾽ δὴ 
5 ΟὙΚᾶκε' ἀΎω ἔρε πεειρᾶ ν᾽ πᾶρωβο οϑὴκα πκᾶδΡἪ: ᾿δΎῶ Ἄπει- ἢ 

ὁ ΜΔῪΎ ΕΠΡΗ᾽ Ἀλπεοιεῖλλε οΝἡ ἙλλΟΎ περ πᾶ 6 ΟΟἿΠ ἐπᾶΐ. κἂν 
εὐὐωπε᾽ ἀν, πο προλλίπε᾽ ΟΝ περί ΟΟὟΕ ΔΎΩ Ἀπεο Ν ΔῪ εοΥ- 

τ ΠΟΘ ἍΔΗ ἐρε πκὰ 6ε πἴλλ' πᾶ Βωκ᾽ ερρᾶϊ εὐλλὰ που. πρίοε 
ΤΉΡΟ πρώλκε ΕἸ] ΒῊΚ ἘΡΟΎ Ν᾿ ΕΤΕΟ τ ἄπρο ΔΎΩ ΤΕΟΨΎΧΗ 

8 πδλοΟΥ ἀν᾽. ΧῈ ΟὟΝ ΟὙΦΟΎΟ᾽ (ΟΟΟ0Ππ᾿ Ποόφοο ἘΡΟΎΕε᾽ ΠΑ ΘΗ Τ΄ 
9 ΧΕ ΠΡΗΚΕ ΟΟΟὟΝ᾽ ΕἸΡΕΟ λΟΟςθε᾽ ἈΜΠΛΛΤῸ ΕβοΟᾺ ἥπωνο. οΥ- 
ἄτγδϑοο᾽ πὲ πεηδῪ πηβδλ' ἐροΎε᾽ πετλλοοςθε ἈΝ ΤΕΟΨΥΧΗ 

ιο πᾶΐ ΟὙΠΕΤΟΟΟΎΕΙΓΎ πε’ ΔΎΟ ΟὙΟΎΩΟ πε’ ππᾶὰ. πεπτᾶδο- 

πε ΗλΗ ΔΎ ρᾶὰπ ἔρος δ ΎΩ δΔΎΕεΪΔΛΕ ἔἐροῦ χε ΟὙρώλλε πε᾿" 

" ἄγ πον δᾶ χὶ οὰπ ν᾿ ἈΠ πχώῶρε ἔροο χε ΟὟΝ ρενᾶ- 
χε ΕὙτ ἄς Πρεν πε ΟΎΕΙΤ. 

Ὕπ,1. ΟὟ ΠΕ ΠΕΡΟΎΟ᾽ φ“τπρώυλλε᾽ ΔΎΩ ΠΙΔν ΠΕΤΟΟΟΥΝ᾽ ΧῈ ΟὟ πὲ 
πᾶν δθον᾽ πἄπρωλλε ροχ πεοῶπδ᾽ Η τηπε ππεέροοῦ πων, 

5 δαηΐο ππειζωδδτ ΟΠ]. χα! -- - .. ἐπεϊϑυλκλεῖ -- ἐπιθυμήσει - ᾿΄ὡη -- ὡεὲ -- πώηρε' 

Ξ- Ἅυ]ρ.; σοίοτι 0: Π.6]]Πσαηΐ -- τῦτε περοοῦ....... δυδὶ τ ϑυσο-Ποχ. οἵ ΠΙογοη., ἄρα 

ΝΟΡΠΊΠ ΠΏ, οἱ ρ]μγ05 ὕμογῖπί ἀ165, Οτγαθς. χαν πληθος ο τι ἐσοντάι αι ἡμέραι ἐτῶν 

σαυτοῦ -- πουπος, οἷ 41145, ρτὸ ἀγαθωσυνὴ --- ᾿ ογπετιυοεῖπτ (5ϊς) -- ΕΒ. οβοϊδηῖογ 
ΔΎΩ πεαρδᾶη φώβο -- ον πκᾶρ, ΠΘΡΓ, ὅ501Γ. εἴ ὅτγαθς, εν σχοτει ---- ὃ ξαλοτπεςο πδὶ 

. ἐπδὶ -- ϑυσο-ῃοχ.. [5 ο᾽ «ὸ ἢν μο..μκαῦ, στ, ἀναπᾶυσεις τουτῳ ὑπὲρ τουτον, 

Βερτ. ΠῚ π᾿ ΠῚ -- " καὶ ξευώπε᾽ -- ϑγγ. αυϊρ. πορτγ. Α. Ο. εἴ σοπιριαῖ. καὶ εἰ; 

τ. οπῇ. εἰ -- πο... οφὴτ περίοοσε (ΒΕ, πηθπάοβα περιοουε), Οσ. χίλιων ἐτῶν να Ὁ. 

δους, ὅγτ. ᾿δύϑι. νιν.) πος Ποῃ 8. ΗἸογοηΥ. ἰαχία ΠοΡτ. γ7η1116 ἄππος ἀπρ]665 -- ΔΉ 

Ξ- μη -- εὔλλδ. ΗΒ, οπηθηάαν! ἴῃ ποΎλλδ. ---- εὐ] βηκ ρου ΒΟ ΠΟ] -- ΤΕ ΨΎΡΚΗ τ ΘΥΤ. 

οἵ Ψαϊρ., Ποῦτ. εἴ Οτσ. βίπε αὐτου --- " τε ΨΎΣΟΗ, 501. - ὅτ. αῦϑαᾳι αὐτου -- Κ. ΟΠ]. 

αἱ, πε --- "" πειτδαώπε -- ΘΎΓο-Ποχ, [ὁ ον 9.29), οἵ Πθργ, ΤΠ ΓῺ, Οἵ. εἰ τι 
εγενετο; Α. (, ἡ τι.....) Νυϊρ. φμΐ γμίμγμδ 651 -- Η'ἈΉ τ δὴ -- ροβῖ ρεδε᾽ ςοά, 

ΟἿΣ, πολλοι --- “Ὁ πε πε τι οΎει τ, σοἴοΓί [ἢ 516. --- Ί], ὁ ρῥγίτη. δύ, 5υζ, -- στ. οτι 

- Ε, εὖ πε πᾶτδθου -- πεηπρ -- Νρ. ϑύγο-Ποχ. οἵ ΑἸοχ,, Οὐ. ἀρβαις αὐτου -- ἢ 

ἀροϑί ἃ (οίοτ5 -- ππεροοῦ πώπρ -- Θυγο-Ποχ, οἵ ΑΙοχ,, αγ. ζωῆς ἡμέρων. 

Ἐφοϊο ΝΙ,.2..- ΜΠ - 

Ῥ. 

τς 

ρκξ: 

ΡΚΗ: 
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ΤΠ ΤΈΘΔΑΝ ὙΠΕΤΟΟΎΕῖ Τ᾽ ΔΎ δοδαν ΟΝ οὙροΐβεο χε πῖλα πετ- 
πᾶτδλλε πρώλλε᾽ χε ΟὟ πετπᾶωπε πποο οᾶροο ἅλπρη. 

οὙὐδυᾶθον᾽ πὲ ΟὙρᾶ π᾿ ἐροΟΎε᾽ ΟὙΝερ Η ΟὙνὰ πάνυ δθον ἀΎ, 
9 ΟὙΔΥΔΘΟΝ᾽ ΠῈ ΠΕΡΟΟῪ “ἈΠλλΟΥ ἘΦΟῪΕ ΠΕΡΟΟῪ ᾿χπλλῖοσε. οΥυ- 
ἀυᾶθον᾽ πὲ βὼκ ἔφοΎΝ ἐπηΐϊ ἌΠΡΗ ΒΕ" ἐροΎε, βὼκ ἘΡΟῪΝ ἔπηΐ 
ἈΠΟ ΕΒΟΆΧΕε τἀϊ τε 9Δη πρώλλε πιλλ᾿ ἀῶ πετονρ ΠΝ 

ι ΝΟΥΔΥΑΘΟΝ ἐρρᾶϊ ἐπεοιθη τ. οὙδνυδϑθον᾽ πὲ πόων Τὸ ἘΡΟΎΕ᾽ 
5 ποώβε’ χε αν δ ΟὟ πδο οὺκ ΠΡῊΤ Ἄπεορο. πρητ᾿ πποᾶ- 

ἽΡ.Ρκο: βεεὺ εὔἰϑρλλὶ πηΐ Ἄπρηβε πρη τ ρωσ πνδΘΗ Τ᾽ εὐἰϑῖὶ πηΐ 
ὃ ἈΜΠΟΎΝΟΟ. οὙδνυᾶθον᾽ πὲ οωτλ ἐπεχπῖο᾽ ποῦ βε Ἐρούυε' 
τ ΟὙρώλκε᾽ εὐοτι ἐπχὼ πάθη τ. πθεὲ Ἀπερροοῦ πρενον- 
τε ΕὙΛΛΟΥΡ οὰ πεχδιλκίον τἂϊ τε θε ἀποωβε πη ἄΘΗ τ" 

8 πεΐκε᾽ οΝ᾽ ΟὙΠΕΤΟΘΟΎΕΙΤ πε. ΧΕ ΤἈΝ λὰᾶ ονᾶκωτε ἈΜΜῈ 

9 ποᾶβε ΔΎ ον ἃ Τἄᾶκο ἈΠΡΗΤ᾽ ΝΎΉΕΟΡΑΝ ΤΕΎΥΤΕΝΗΟ. ΝΑΝΟΥ 
θ9Δὴ ππᾶχε᾽ ἐφοΎε᾽ '"ΤΕΥΔΡΙΧΗ ΟὙΔΥΑΘΟΝ᾽ πε ΟὙρᾶρ φητ' 

᾽΄ο ἘφΟΎε᾽ ΟὙππὰ εὐ χοσε. "ἈΠΡΟΈπΗ ἐδων Ὑ ολὶ πεκππὰ χὲ πάν Τ' 
 ΝΑΛΛΤΟΝ ἈΚΆΛΟΟ ΟΝ ΚΟΎΝΟΥ ΠΝΑΘΗΤ. Ἀπρχοοο χΧῈ ΕἼ με 

οΥ ἄἀιϊ πε χῈ ΝεροΟοΟῦΥ πῦΟΡρπ πᾶ ΝΟΎΟΥ ἐρούυε ἐπ δὶ χε ἣ- 

ι.. τάκωϊνπε Ν᾿ ΕἼ Βε πᾶϊ ὃοὴ ΟὙοοφϊᾶδ. ΔΎΩ ΟὟΝ ΟὙΦΟΎΟ᾽ 
ἔρΟ ΡΣ: 18. (ΟΟΟΠ ΝΝΕΤ ΝΔῪ ἐπρη χε τοοφῖδᾶ ἔξοοο0ΠπΠ Ν᾽ πτεοϑοΐβεο᾽ 

ἔοὺ πϑε᾽ πουφοίΐίβεο πρᾶὰ τ᾽ ἀυ ΟὟΝ φοΎο᾽ οοπ᾿ ΝΠ πε Νο- 
μ“ οἷος πτοοφῖδ᾽ εον ἃ τᾶ προ ἈἈΠεΤῊπ ἔροο. δῖνΔ Ὺ ἐν τ δλδῖο᾽ 

ἈΛΠΝΟΎ ΤΕ χὲ νΝἴλκ πετ νᾶεωσ σοι ἐκοολκεῖ πετερε πνοὺυ- 
5 ΤῈ ΝἄΠΟΟΝΕΟ φλλ ΠΕΡΟΟῪ ἈΜΠΟΎΝΟΟ "ἴδε ΟΝ ΟὙΥ̓ΔΥΑΘΟΝ᾽ 
ΔΎΩ ΝΥΝΔῪ δὰ περοοῦ πτκᾶκί δ᾽ ἀυ πυ οτηκ ἐπᾶϊ δὴ 
ΟὙΘΝΟ πᾶὶ ἃ ΠΝΟΥΤΕ τἄλλο Εἰϑε οὐδίνδχε, χεκᾶο. 

τ 

1) Βαυά τοοῖα δοδδῪ πουροιβεο --- “Ἢ οΥὐπὰ ἃραπάαϊ -- ἰτΟΓ. οὐδυδϑοπ᾿ 
(Β. ταρράοβο ἄνυδϑον.) πὲ ἀδαβὶ ἃ σϑῖοσίβ ---- ᾿ Ε΄ ργορυῖο πηᾶσῖο πὲ σιπεκθὼκ -- " χε 

απ οὐ πδο᾿ (ΒΕ. οΥγπος )... ἀχπεοδὸ Βασὰ τοοῖθ τοάδυης ὅτγαες. οτι εν χαχιᾷ 

προςωπου αγαθυνθησεται χαρδια, ἴτεπὶ ϑυτοσθοχ., 56 [πὰς ΘῈ ἀβίοσιβοο --- ἢ δὰς 
ΡΙΪΠῚ. ΒΌΡΟΓ ν6Γ5. ἃ ΡΓ. ΠηλΠὰ --- ἴ εὐαλου ̓ ΒΟΠΟΙ τὰ -- ας δ᾽ Ἀκἴουι τ χαλχειῖον, ΟΓ. λε- 

βητα -- τε ΒΌΡΘΙ νΕΓ5. ἃ 2. ΠΏ. --- ὃ πὶ ποδβε, τοοῖὶὰ5 ἄποδλβε - ἢ. τηθηάοϑο “ἐπὶ 

πδῆτ -- ππτεῖαλπ Τευτεπηο -- εὐγενειὰς αὐτου --- ὃ ΤΕΎΔΡΟΚΝ, 5.01. - Οὐ. ἀρχὴν αὺ- 

τοῦ -- οΥ̓ππΣ εὐχοοε ρῖὸ ὑψηλὸν πνευμάᾶτι --- 1 ἔτϑε οὗ -- δια τι Ααα. ἰαχῖα Νοδὶ- 

᾿ϊα τη, ϑ'υζ. -- Οἵ. τι -- δἴωωπε' ρῖὸ δ πε - ἐγένετο -- ἢ. εἐρόνε πᾶὶ χε πὑτδκιυὼ- 

πε (510) ---- ἢ πιο ΟἹ]. ἀαγαθη σοφιὰ μετὰ χληρονομίας --- ἰδ 

- Ἀπετηπ ἔροο, ΚΓ. - ἀτὰθς. τὸν πὰρ αὐτῆς ; ἰἴ. ὙΠ], ὃ --α δ δῖπδν, οοτοῦὶ ιὸς 

ι5 οἴπε, ΝΡ. ἤγμεγο, ὅγυ. - αὐ. ζηθι - οτ οὐυωπε 
Ὁ «αὦὖὦ Ν 

-- συμφωνως -- γῷῶ ἀν δίιτηκ -- ἰὃς χαι. 

ττευποοῖο -- γνώσεως 

- εκοολλεὶ -Ἦ κοσμησᾶν --- 

Εςεὶς. Ἴ, 2-ἰς 

ὐὐ ΩΣ 
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6 ππεὲ πρώλλε ρὲ ελᾶδυν πποσθ. φδϑῶβ πιλι᾽ δΔΙίν ΔΎ Ἐροοῦ 
ΠΝΈΕΡΟΟΥ ΝΎΔΑΛΝ ΠΕ ΤΟΟΎΕΙ Τ᾽ ΟὟΝ δλίκδίοο εὥδολοῦ δ 

ΤΕΟΑΝ Τλλε ΔΎΩ ΟὟΝ ΔΟΕβΗσ ΕἸ ΔΗῊΝ ΕΒΟᾺΔ ο΄ὴ "πεοκᾶκῖᾶ. 
1 πρώωπε πλίκδίοος ἘπεροΟΎο ἀΎ Ἀπρᾶδκ᾽ πρραποβ 
15. ΕΠΕΦΟΎΟ᾽ Ἀληπο᾽ πυ πώς ΕβθοᾺ. ἈΔΠΡΡ ἄσεβηο οΟΝ᾽ ἘΠερΟΎΟ᾽ 
δ πρώωπε εκ τ᾽ ΧῈ ΠΝΕΚΑΛΟΎ ΠΒΟΔ ἈπεκοΎοειω. 

19 οΟὙάτᾶθονΝ πε ΕΤΡΕΚΟΟΆΧκ ολὰ πᾶὶ ΔΎ Ἀπρχώρλι ΠΝ τεκ- 

διίχ εἐβολρὶ πᾶϊ χε ΝΕΤΡΦΟΤΕ ΦΗΤῸ ἈΠΝΟΎΤΕ, ΟὟΝ φβ 
9. λι πάγδϑον πδῶπε πΔῪ. τοοφῖδ᾽ πᾶ βοηθεῖ ἐποοφοο 

91 ἘΦΟΎΕ ἈΗΤ᾽ ΕὙῸ ΠΕΖΟΎΟΙΔ᾽ ΕὙΘΟΟΠ ΟΝ ΟὙΠΟλίος χε ἊΝ 
ρωμε πλίκδϊοο οἴχλ πκᾶρ᾽ εὐνδεῖρε πουδυᾶϑθον᾽ ΠῸ ΤᾺΑΡ 

5 ποβε. δἀγῶ πῦᾶδχε ΤΉΡΟΥ ΕΤΈρε πάσεβηο πᾶ χοοῦ ἈΠρῚ 

ἈΣΠΕΚΡῊ Τ ἘρΟΟΥχεκδο᾽ πῆεκουτλλ ἐπεκρϑλο Δ ἐσ ΘΟΥ 54.- 
88 Ν.30Κ'ὀ χε ΟΝΔΠΟΝΕΡΕΎΕ ἐροκ πρὰρ ποοπ᾿ ΔΎ πεκρητ' πᾶ- 

ἌΛΟΚΟΚ πρᾶρ πΟΟΠπ᾽ ΟΝ Νπεκρί οΟΎε' χε ΤΠ ΤΟΚ οώῶκ᾽ οπ᾽ κοᾶ- 
94. ΦΟῪ ΠΡΕΝΚΟΟΎΕ. πδὶ '"ΤΗΡΟΥ δΔίχον ΤΟῪ ον "τοοφῖδ δΎω 

950. δχοοο᾽ χε Γηδόῦύωπε προΎε σοφοῦ δΎω πτοο᾽ ΔΟΟΎΕε᾽ ΕβΟἋ 

ἌΛΛΟΙ ελλὰ τ ε΄ πᾶρδᾶ Θὲ ΕἤΈ0Ο ψλλλοο ΔΎΩ ἔγᾶςζϑε πεοιῦῖκ᾽ πἴλλο 

5. πετπδτᾶροο. ΓΤ ΟὙΟΙΪ ἄποκ "ΓΝ πᾶϑη τ᾽ ξεΐλλε᾽ ἙΔΟΎ Τ᾽ 

δΎω εὐἷπε ποὰ οΟὙοοφίδ “ΠΠι ΟΥ̓Δ χε ΔΎΩ εεΐϑιε ΕΑ τ - 
-: ΘΗ Τ᾽ »πδοεβησ᾽ “1ὴ| πρίοε᾽ »,νὶ πώϑεεῖ " δΎω ἄποκ ἄΐφε ἔροο᾽ 
ἄγ ἄποκ δίχοοος χε οοδεϑε ἐροΟΎε ἔπάλοῦ πόὶ 'πτεορ ίλλε᾽ τ δὶ 
ἐ00 πόορδο ΔΎω πεορητ᾽ ἔξο|0 πϑὲ πνεΐδβῶῷ ἔρε οὐρᾶσε δὴ 
περοόίχ᾽ πᾶκᾶθοσ ΕἸΤΆΛΠΑΑΤΟ ΕβΟᾺ ΞΜΠΝΟΎΤΕ, σεν π ἀρ ἌλΕῸ 

“δ δ πτεσμαῖτταε -- ΠοΡγ, ]ρ. εἴ Ααα. (οἶγ. ΕἼ614) ἐπ ἐπιδϊα σα, ὅγτ. -- Οτ. εν 
διχαιῳ αὐτου -- αἰζογ. οὐπτ' ΡΓ. ΠηΔΠ115, βθσπηάα οὙεπ, αἰ ΘαἸ41 Ε,, σΠ} εἴ ΒΌΡΘΓΙ ψοΓ5. 
-- "δύ πρδδκ πραποβ ῬΙῸ μηδε σοφιζου, Α. (. και υἢ Ὁ φνν τα ηπῶο᾽, 

Οτ. μη ποτε --- ἰδ ον ἀθεβῖ ἃ 50Γ. εἵ ΟἿ. --- “" βοήρβεγαϊ ϑεπρχορας, ἀεΐπ 'ρβᾶ Ρῥσ. "1. 
τησῖαν ὁ ἴῃ ὦ -- πᾶτδϑθοις ἀριηάαΐϊ -- πδιυῶπε, ὅϑυζ, -- Ογ. εξελευσεται --- 39 κα- 
βοηθεῖ --  ῥοηθησει -- εγὸ πεξούυοῖδ᾽ - εξουσιαζοντας --- 3, απ ρώλε πλϊκδϊοο --  π]ρ. 
ΠΟΗ 68 Θπῖηι Πποηῖο ἐπδίμ5, 501. -- ΟΥ. ανθρωπος οὐχ ἐστι διχαιος --- 35 απδποπε- 
Ρενε -- πονηρευσετα! -- πεκρη τ᾽ πδοκοκ, ΚΓ. Ξ- στ. χαχωσει χαρδιαν σου - πρδρ, 

ποοπ᾽ οἷς πεκρίοοσε ρΐοὸ χαθοῦους πολλᾶς --- "᾿ δν7ὺῶ -- ϑγτο--Παχ., Ναυὶρ. Πεῦγ. οἵ 
Οτ, οἵη. -- τιϑογε᾽ ἀρεϑίῖ ἃ ζοίοτϑ5 -- "ἢ πᾶρᾶ θὲ ἔπεοο ἅκμλοο -- ὙΌ]ρ, οἵ Θύγο- ΠΟχ, κθο 
ἰοο Μωΐν» μὸ, Οἵ. ὑπερ Ἣν -- εῆδῶε πεσοωῖϊκ (Ε. πεκεϑκ), 50Γ. -- ὅσσ. βαθυ βαθος 
- πετηδιῦτδρϑοο, ςείετὶ εὑρήσει αὐτὸ --- ὁ δὺτ' ογοῖ (τ ΘΌΡΟΥ νοῖβ. ΡΥ. Γ.ΔΠΕ}), 
ΚΤ, -- Οσ, εχυχλωσα, Ναϊρ. ᾿πμδίγανΐ -- οσωδχε, ὅγΓ. -- Οσ. ψηφον, Νυ]ρ. γαϊοποηι 
π΄ αἰτοτ, ἅποκ ἀρυηάαϊ -- Η. ἐρονε παλλοὺ -- πϑὲ αδρϑβί ἃ το! 4]5 -- ππεῖίδβω (5:ς) 
- πᾶκδϑος - ἀγαθῇος, 

Ἐσεῖς. ΝΊΙ, 16-27. 

Ε ἰὼ, 
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8. ἘροΟ᾽ ΠΕῚῪΤΡ Νοβε ρώο οεν ἀσόπο πρη το. εἴο πᾶὶΐ δῖϑε ἔρον 
πεχε πεκίληοΐδοτηο' εἶξε ΕΟΟὙΗΘ᾽ ποὰ ΟὙεΐ ἔἐρε ΕὙΔΟΚιολλοσ᾽ 

39 πᾶὶ πτὰ ὙΔΨΥΧΗ ἵπε πο ο᾽ ΔΎ Ἄπεορὲ ἔροῦ ἄν 
οὙρώλλε ΝΟΥ Τ᾽ πὲ π τ αϊϑ ε᾽ ἐροοῦ Ν᾽ ο᾽ ΔΎΩ οὙορ ἴδε 45- 

Ρ' ΡΤ: 8ὸ πεῖϑε ἐροὺ οὴ πἂὶ ΤΗΡΟΥ. ᾿ἌἈΠΒΟΔᾺ Ἅλε᾽ ππδὶ πᾶϊ πὲ ν τ δῖρε 
ἐροο᾿ τὲ πεν Τὰ ΠΝΟΥΤΕ πὲ τ δλλίοο, πρώλλε δῖρε ἔροο᾽ εα}- 
ΟΟὙΤω Ν᾽ ἀΎῶ ΝπΉΤΟΟΥ ΔΎΚωτε ποὰ φεν ουίολλοο πδιοοΥ. 

πἶλα ΠΕΤΟΟΟΥΝ᾽ πποοφοο᾽ ἀΎ Νἴλλ ΠΕΤΟΟΟΥΝ πϑθλ κιπ- 

ὐᾶχε. 

ΥΠ|,1 τοοφίδ ἀπρώλλε πὰ ΤΡΕῈ πείίϑο Ρὶ ΟὙΘει Ν᾿ ἀῶ πΕτΤῸ 

9. πὰ τ πε οὶ δρᾶ σεν δλλεοτ. ττᾶπρο᾽ Ἀπρρὸ τ΄ Φ'ΤῊΚ 
εροο ἀγὼ Ἀπρόεπε᾽ ετβὲε οὐωώδχε, πρᾶνδιυ ἈΞΠΝΟΎ ΤΕ. 

ϑ πυνδλλοοςθε τὰρ᾽ οἵ ΘΙῊ ΛΟΚ᾿ πρᾶρε 6εὲ ἐρὰ ΤΚ ΟΝ ου- 
ι χε Εὐροοῦ  πΝΘΕ ΝΟΎΡΡΟ᾽ ΕὙΝΎΤΟΙ τεξουοῖϊδ᾽ ΔΎΩ πἴλα 
5 πετᾶ ΧΟΟΟ πδο᾽ χε ΟὟ πετεκνᾶδοῦ. πετπνᾶρδρερ, Ἅε᾽ Επττεν- 
ΤΟΔΛΗ πον δεῖλλε ΟΝ εὐᾶ χε ἈΠΟΝΈΡΟΝ ἀ Ὑῶ ΠπεΎοει χὰπρ ἀπ᾿ 

Ρ- ΡΝ: ὁ ΠΡΗΤ Ἀποοῷοο πδεΐλλε᾽ ἐρο χε φὼβ πνἴλλ᾽ ΟὙΝ ΤΟῪ πεὺ- 

ΟὝοε9 ΑΔῪ ΨΚΧῊ ΤΕΚριοΐο ΧῈ ΠΟΟΟΥΝ᾿ πρώλλε πάω ον 
τ ερρᾶϊ εχ. χε ἈΝ πετεῖλλε χε ΟὟ πετ νδιυώπε" ἁΎῶ κἄ- 
8. πὰ θὲ Ετεν διυπε᾽ Νπλκ ΠΕΤ π᾿ τ δλλοο. ΜΝ ρώλεε᾽ εα|0 ΠΤ ε- 
ΖοΎοϊδ᾽ Ἀπεππᾶ ΕἸγρεοῦκωλύ ἈἈπεπῆδ᾽ ἀΎ ἈΝ ΠΕΤῸ ΝΕΞΟΥ- 

οἷὰ κα ΠΕΦΟΟῪ ἈΜΠΑΛΛΟΥ ΔΎΩ ἈΜΝ κῷ ΕΒΟἋ δδ᾽ περοοῦ Ξ'ἰππο- 
ΔΎΜΟΟ ΔΎΩ ΤἈΝ τυ δῦ τε πον ΝΟΥΣ ἀν᾽ ἈΠΕ ΤῊΠ᾽ ἐροο. 

9 ΔΎΩ πᾶὶ τΤΉρΟ ἀϊνη ΔΎ ἐροῦ δῶ ΙΓ πᾶρητ ἐππτ  καῖο 
ΤΉΡΟ ΝΕΝ ΤΔΎΤ ΔΑΛΙΟΟΥ οᾶροο" ΜΠΡῊ πεν τὰ πρωϑκε χὶ ε- 
ΞοΎοΪδ᾽ ΠΡΗΤΟΥ οὲκ πρῶλλε Εθκο ἄγω τοτε᾽ ΔΙ ΔΎ μ- Φ 

ὅἸ ληῖθ πετρ ποβε᾽ οὔ. χᾶι --- ὅὃ αἱ ἴῃ δῖϑε ΒΌΡΘΓ γθῦβ. ἃ ῬΓ. "ἢ. -- ῬΓ. ΠῚ. εἴ, αἰτογα 

βοιϊρϑιῖ εἴε, νἱἀθίασ ἀπτα πὰ ΡΓῸ  οΥεὶ -- ἘΘΟΥΉ᾽ ἃ οΙοτῖ5. ΘΙ ΘΠ Πρ  ΤῸΓ -- εὐἰλοκίοακοο 
Ξ- λογισμον --- 3 Ἄκπεορε -- τ. οὐχ ευρεν, τοϊϊααϊ οὐχ εὑρον -- ςοά. ογοῖρδίακε᾽ ῥγὸ 

ογορίαβε --- δ ἈσπβοὰᾺ ἍἍε᾽ πηδὶ ρτὸ πλὴν ιὃς -- πε τδαλίοου", Ε. οπιθηάανῖς πετδο- 

τδάλιοο -- δῖρε ἔρον" ἀρυηάαϊ -- Ε. ἉθὼἋ ρῥτὸ ἀσπθωλ --- Ἴ]Ι, ὁ τεπρδέπε ςοά., 

Ε. πρδέπο -- ΗΑ. πηθηάοβα πρὸ ἄπδ --- ὃ τδρ᾽ ὅ0ΧΓ. --  ὅγ. οὔ. -- ἀσκοὸκ βοῦῖδαο 

τη Π, ΡΙῸ ἅκαλου -- ἴῃ ἔῃ οὔ). οτι πᾶν ὁ ξεᾶν θελησῃ ποιησει --ο ὃ Ἅε᾽ ἃδοβῖ 

ἃ ὅγ7Ί. εἴ Οἵ. -- οὐ ρῖὸ δι᾽, αὐ δπιοπάανι Ἀ, -- ἀαποπεέροιῦ -- πονῆρον --- ὃ οὐ του 

ΡΓ. [ἢ.2). ἃἰΐθγα οὐε του, οἵ δὶς ἀθαϊἶ Β. -- τἴθπὶ ΡΓ. πιὰῃ. πεγοείιυ,, αἰΐζογὰ πεγουοειιυ, 

ααδὴι Ἰοςσοποπὶ τοι αϊς οἴαπὶ Κ. --- ἴ αυῶ, ὅγγ. -- τὶ οτι --- ὃ ξηο πτεξονυοῖδ᾽ 

-- εξουσιαζων -- Ετρεηκωλὶ - του χωλυσαι, ΝἈ. ετρελν -- κῷ ΕἘβοὰκ -- αἀπὸ- 

στολὴ -- ἀππολύυαλοο -- πολεμου --- " χὶ ἔξογοῖδ᾽ πρητοῦ ρῖὸ τὰ οσὰ εξουσιασατο 

-- 0. χοτο Ξ τότε. 

Εςοὶς. ΝἹ], ο8 -- ὙΠ, τττὸ. 
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ἐν ἀσεβηο᾽ ΔΎ ΧΙ ΤΟΎ ἐροΎνΝ ἐπ τᾶφοο ΔΎ δΎεϊ εβολρρα πλλὰ 
᾿ΕτοΥυδᾶβ᾽ ΔΎΤ ΑΔΕ ΟΟὟ τὴ Ὑπολῖο τ αϊ τὲ θε᾽ ΠΤ ΎδΔδΔΟ᾽ 

" πᾶὶ δὲ ΟὙΠΕΤΟΟΟΎΕΙΤ πε χὲ ΜΠ δχε᾽ ΕΝ Δ ΠπΡΗΤῸ π- 
ΤΟΟΤΟῪ πνετεῖρε᾽ Τα ΧΗ ἈΜΠΠΟΝΈΡΟΝ," ΕΤβε πᾶὶ ἃ ΠΡΗΤ' 
πῆηρε ππρώλλε Τ᾽ ἘροοΟΥ ΕΤΡΕΎεῖρε ορᾶϊ ΝΗ ΤΟΥ ψ1π- 

19 ΠΟΝΉΡΟΝ. πεντδορ νοβε᾽ δΔοαεῖρε ππονηρον᾽ χὶν πορπ’ 
ΔΎΩ Οὐ ΤεΎΘ ΔΗ ΔΎ ΤοοοΥύ ν᾽ ποκ᾽ ΧΕ ΟὟΝ ἄνγδϑθον πᾶς 
πε ΠΝΕΤΟ ΠΦΟΤΕ ΦΗΤΟ ἈΠΝΟΎ ΤΕ, χεκᾶδο᾽ ΕὙρΡρΟτΤε οἃ 

1. ΤΈΘΘΙΗ ἈΝ ἄνγάθον᾽ Ἅε πδίθωπε λἡπδοεβηο ἀΎω πΝοτᾶ- 
(υε᾽ ΝεΕΟΙΦΟΟῪ ἀν᾽ δὰ θαϊβεο᾽ πό πέτε πόο πρᾶὰτ' ἀν᾽ ΦΗΤΟ 

4 ἈΠΝΟΥΤΕ. ΟὟΝ ΟὙΠΕΤΟΘΟΎΕΙ Τ᾽ ἐδ Ύδδο ΕβΟᾺ ρα πκᾶρ.᾽ χε 
ΟΥΝ φενδλίκδίοο᾽ πδὶ εν ἃ τᾶ οοῦ πόὶ προ β »πδοεβησ᾽ ΔΎ 
ΟὟΝ φενγᾶδοεβηο ρωου εὐδο τ ᾶϑοοῦυ πόὶ πρῷβ πηλίκδϊοο," 

ιό ΔΎΩ δίχοοο χὲ πεΐκε᾽ ΟὙΠΕΤΟΎΕΪΤ πε΄. ΔΎΩ ἄποκ ἃϊ- 

τλλδεῖε᾽ που θ᾽ Δυ ͵ἈΜῸΡΟ ἀγάϑον᾽ «θοοπ᾽ πρώμε οἄᾶροσ 
Ἄλπρη᾿ ποὰ ΟὙλΑ" οἵ οὦ οἱ εὐφρδ πε ἐπδὶ πετπᾶουωπε πᾶ 
δ πεειροίσε᾽, δοὴὲ ΝεΕΡΟΟΥ Ἀπεηνδ᾽ πᾶὶ πητὰ ΠΝΟΥΤΕ Τταἀδνυ 

ι. δο οᾶρου πρη. δὴ πδὶ δῖ πᾶρητ ετοοφίὰ ΔΎΩ 
εν δ Ὺ ἐππεριοπδολλοο πτ δοπε οἴ χϑα πκᾶρ᾽ ΧῈ ϑλξ ΠΕΦΟΟῪ 

τ ΔΎΩ ΟΝ ΤΚΕΟΎΘΗΝ ἘΝ ΝΗ ΔῪ ΔΝ ΕἾ ΝΗΒ ον πειβᾶλ᾽ δυῷ 
δίνη ΔῪ ΕΝ τ δΑλΟ ΤΉΗΡΟΥ ἈΠΝΟΎ ΤΕ ΔΎΩ πρώλεε πδρε δ ν᾽ 

ἐπτ δυο πτδοωπε οἄροῦ »ἄπρη ερῶδν πρώλλε οδοτα 
εὐἰιπε ΝΟ σινε δ ν᾽" ΔΎΩ ΝΈΤΕερε ποοόφοο πὰ ΧΟΟῪ εἐσοΎο- 

ΠΟΥ ποηδῦρε ἘΡΟΟῪ ἄπ χε πᾶὶ ΤΉΡΟ δίτδδο ἐρρᾷϊ ἐπᾶ- 
ΘΗΤ᾽ ΔΎΩ ἃ πᾶϑητ᾽ ἩΔΎ ἐπᾶϊ τΉρΟ᾽ 

ον ἴῃ ἘΦΟΎΝ ΒΌΡΕΙ γ6Γ5. ἃἰΐθπα πηδηῖ -- ἐπτᾶροο -- εἰς τάφους, ΚΥΓ. ἴῃ 5ἰηρ. 
- δν διγεῖ ἐβολραν πλλδ. ἐτουδδβ᾽ -- Ασα]. ἀρ ΝΟΡΙ απ: καὶ ἄλθον εκ τόπου 

σἴγιου, 5.01. Ξ- ΟΓΙ. και εχ του αἀγίου, και ἐπορευθησᾶν ; εἴτ, ΕἸ6]4, ορ. εἷϊ., δα ἢ. 1. 

- ἀηΐο τδῖ ϑΐ0γ. -- Ὁσ, Π65. οτι ---- ἰ «πτ δε εὐ εδῖῖ ΤΡΗ ΤῸ (2. 1.» ΡΓ. τὰ, ἘΦΗ ΤῸ) 

ῬΙῸ οὐχ ἐστι γινομενη ἀντιρρησις -- τδῖκὴ (Ἐ. πηιρηάοβϑε σᾶροζη ) - τάχυ -- ἀχπποπε- 

Ροπ᾿ -- τὸ πονηρον -- Εἰϊ. τ νοςΐϊ5 τῶ τ᾽ ἴῃ γαβαζα -- ορδὶ πρητον Δραηάαί --- 1“ ὧδ 

τευϑδη, Οὐ. ἀπὸ μαχροτήτος αὐτῶν; Β5ΥΓ. ἴῃ Τοχῖα «ον,» Πα όμοο τλο) ἴπ ΠΊΔΙΡ, 
ουτα ΟΥ̓ -- αἰΐεσ. δῶ, ϑυγ. -- σγ. οτι χαι -- ἢ. μαμὰ γϑοῖθ οὐπ οὐδύδθοι εἴ εὐερ- 
δότε -- τεοιϑίη ῥτῸ τεεφη, ΕΚ. πτεεϑηι ---- “ἢ εἰ, 5υτ. Ξ- ὅτ. Ἰπττο καὶ -- πες ϑοοῦ, 5ΥΓ. 

- Ογ. δρϑαῦς αὐτου -- πρδτ, ἰορο προτ δὰΐ προτε -- φοβουμενος --- "ἢ 
15 

πσὶ πρβ 5, 

ΚΘΥΓ. Ξ- στ. ὡς πονημια -- ΔΙίοΓ. δ οοίογὶ ΟΠ1. --- ἢ ππονθβ᾽ (510), ΡῬΓῸ εἐπούπος! -- ΤῊΝ 

εὐφροσυνὴν -- ΑἸζοΓ, δυΎω ΡΓῸ οτι -- ἢ. τηθηά4οβθ δι ουοώ -- ἐπδΐ, ὅυγ. - στ. καὶ αὐτὸ 

-- ΄" ροθῖ απδρητ 5οτῖρα οϑοϊ[ηΐοΥ ΟΠ ἕσοον τ τοῦ Ὑνωνάᾶι -- οοά, δ τοοφῖδ 

-- Τ αἰΐοι. δε ῥΓῸ οτι -- Β. εσογοποῦ. 

Ἐσοῖς, ΜΠ, 1151}. 

Ῥμαύμεντα Οορτο- ϑαμιρισα, ΝΟ], Π. ὩἽ 

ἐρι δε: 

Ρ. δε: 

: Ρ- ΡᾺςΞ ἢ 
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'χα ΝθΕ ΕΤΈρε πλίκδϊοο ἀῶ πκεοοφοο ἈΝ ΝΕΎΡ βηΎε δὴ 
ΠΟΙ Χ ἈΧΠΝΟΎ ΤΕ" ἀΎῶ ΟὙΔΥΔΠΗ ἈΚ}Ὶ ΟὙΛΛΟΟΤΕ ΕὙῸΝ ΟὟΌΝ Νῖλκ' 
λλπρώλλε᾽ ΟΟΟΥΝ ἀν᾽ ΑΛ ΟΟΥ ΘΒ πἴλλ ΕἸ ἈΠεΎ λα ΤΟ Εβ0λ᾽ ου- 

9. ΠΕΤΘΟΥΕΙΎ πε ΟὙΤΩΛΛΝ Ὺ ποΟΎω τ᾽ πετηᾶδτδρε πλίκδϊοο. 
ἈΝ πδοεβησ᾽ ΠΕΤ Β ΒΗ ΔΎΩ πετχᾶραλ' πᾶν θοῦ ΔΎΩ πετ- 
ΘΟΟΥ ΔΎΩ πετρ ΘΎοΪΔ᾽ Ἀπ πετε ποεῖρε ἀν᾽ κἂ τὰ 9θε᾽ κπᾶ- 
τ ᾶθοο" ταϊ ΤῈ θὲ ἌΠρεερ νοβε' πϑε ἈἈπετρωκρδ᾽ τἂϊ τε θεὲ 

δ. ἈἈΠΕΤΡΡΟΤΕ ΦΗΤῸ πᾶν δου, πᾶϊ ΟὙΠΟΝΉΡΟΝ πε εὐζοοπ'᾽ 
δὴ δὼβ πἴλ"᾽ ϑᾶροιῃι ἈΠΡΗ χῈ ΟὙΤΩΟΛΜΝ Ὺ πΟΎΩ τ᾽ πετπᾶ- 
τἄᾶρε᾽ ΟὙΟΝ᾽ πιλλ ΔΎΩ πρητ᾿ ππθηρε ππρώλλε ΔΟΜΛΟΎΡ᾽ 
ἈΚΠΟΝΉΡΟΝ᾽ ΔΎΩ ΟὙτεεὶ πετοϑοοπ᾽ οκλ ΠΕΎΡΗ Τ᾽ ον πεν. 

ΡιΡχη: ἴχε εὐγνᾶθωκ εἕρᾶὰ ΤΟΥ ΠΝΕΤΆΛΟΟΥ Τ᾿ ΕἸ πᾶϑοΥ. 
Σ, 8 ΔΎΩ ποοῦ᾽ εὐ ἃ Νλλοοςθε ΟΝ ΟὙΦΙΗ πεθητ πάω τ΄ 

« ΔΎΩ ΝΕΤΕΟΝ Δ ΑΆΛΕΕΎΕ᾽ ΕΡΟΟΥ 'ἕΤΗΡΟΥ ΟΝ ΤΔΘΗΤ᾽ Ἅε. ερᾶν 
πεπιτὰ ἌΧΠΕΤΕ ΟὙΝ ΤῸ] ΕΞ ΟὙΟΙδ᾽ εἰ εορδΐ εχυκ᾽ Ξαπρκὰ "ἃ πιῶ ο)᾽ 
ΝΦΗΤΚ᾽ χὲ εκωᾶηνκῶ ἀνὰ τρε ρέεννοῦ. πποβε πε ΠΡΗΤΚ. 

δ ΟὟΝ ΟὙΠΟΝΗρΙὶδ᾽ εΔΙΝ ΔῪ ἐροὺ φᾶροο ἈΠΡΗ᾿ πϑθὲ πουρὼβ 
5. ΝΟΥ Θ᾽ εδαεῖ εβολοὶ ΤΟΟΤ ΟῚ ἈΠΕΤΕ ΟὙΝΎΤΟΙ ἐξουοῖϊδ᾽ πᾶ- 

θη τ᾽ ΔΎ τ ἄδο ἐρεννοῦ παχίοε᾽ πρλλλλδὸ φοΥ σεν θοῦ ΘΝ 
τ ΟὙΘΒΒΙΟ ΔΙΝΔῪ ἐρενροιλοδλ᾽ ΕὙΘΙΧΝ φενοτωωρ' ρενὰρ- 
8. ΟΝ ΦΩΟΟΥ εὐλλόοςθε οἴχλι πκᾶρ᾽ θὲ πρενρσοδκ. πετ- 

Ρ.Ρχθ: οὐἶκε πουφίε τ᾿ αἀνᾶρε ἐορᾶϊ ἐροο ΔΎΩ πετώθορρ ΝΟΎΧοε' 

9 ΠΉΤΟΟ ΠΕΤΈρΡΕ προῦὶ πᾶ ΔΟοΚοῦ πετπῶωρκ πρενώνε εὐν δυπ 
λικὰρ, ἐχωου" ἀῶ πετπᾶπωρ᾽ πρενύϑε αν ἀκ ΕΝ εΕΎε πρη- 

ΙΧ, ἰ κε ἴῃ πκεοοίοο ΞΈΡΕΙ ΨΕΓ5. ἃ ΡΓ. ΠΊΘΔΠΕ -- ΕΥ̓ ΟὙΟΝ πΐλα ἀρυπάδηξ -- ςοά. 

ἴῃ ἤπ. οὔ. εν τοῖς πᾶσι --- ὃ πετββηΥ (51.)" δυῶ πετχᾶρας το αὶ Ππαθθηΐ ροβῖ 

πετροοῦ -- ποεῖρε δπ᾿ ΡτῸ μὴ θυσιαζοντι -- ἀπετρώκϑ, οδῖθσὶ ὁ ὀμνυων ---- ὃ πετ- 

πδτᾶρδε - Ἅαἱρ. ονοηϊμηΐ, σθῖθυὶ ΒΙ πιο] ἰσαπηῖ -- ππρώλκε᾽ -- Ἅ]σ., ὅυγυ. -- ὅτ. ἴῃ 

βίηρσ. -- εὐπδβθὼκ -- ]ρ. ἀοαπμοοηΐμν, τοι] Ὸϊ Οὔλ. -- Β. ΠΠΕΤΑΛΟΟΥῪ οὶ πΑϑοῦ -- Πῖης 
οοἄ. οὔ. νν. 4-Χ, 1--2. -- Χ, ὃ Ἅε ρῖὸ τε --- ὁ Κ᾿ αὐπετεεύθ το -- ρεϊσπὶ ΠΗ τΚ 

ἴοοο πρητῇ -- χε εκουδπκῶ...... ΠΦΗΤΚ, ΚΓ. Ξ τ. οτι ιαμὰ χαταπαυσει ἀμαάρτιας 

μεγαλας; ἰάδπι ΝΡ. χπία οπγαϊΐο Καοὶοὶ σοϑδαγθ ρθοςραία πιαχίρια ---- ὃ ϑᾶρος, ἴϊὰ 

ςοἄ. ρῖὸ οἄρου -- πουρῶβ πουζθζυ, οδιοτὶ αἀχουσιον -- Ε. εβοἌρυτοτο ---  οον 

ΡΙῸ χαὶι δηῖθ πρακααδὸ ; ἰ4. ν. 866. -- σεπᾶιϑαλοο (510) -- βουίρβοαῖ οἷτ ουποδ ποββῖο, 

564 οαά. ρζ. πγ. ἀρ]ονὶτ ποδ΄ ΒΗ. πϑβϑβιὸ --  ςοά, δΎυπδὺ, αὐ οαϊάϊς Ἐ. βὶπθ αἰϊὰ δάπο- 

ταϊϊοηθ -- Ε. ερπραλρ Δ Ἃ εὐριχαι --α- ὃ πὶ ἰὰ απᾶϑε 500 γοΥβὰ αἰϊθπὰ ὨΔΠ --ῖ ἢ πετ- 
πώωρκ, ὅγυζ. -- ὅσ. εξαιρων, Νυὶρ. ἐγαηϑ γι -- δυο τὸ α]ρ., ὅ.σ. Ὠθῦτ, εἴ Οσ, ὁδὶ. 
- αφπδκιπλεπενε (Ε΄ οδηθπάανι.... κιπ ἈὙΠΕΥΕῚ Ξε χινδυνευσει. 

Ἐςεὶς, ΙΧ, 153. Χ, 3:0. 

Ἢ ΠῚ ΟΝ ΣΝ 
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ιο ΤΟΥ ερωᾶὰἂν ππενίπε᾽ οὔρια εβολ' ΔΎ π ΉΟΟ Δα ΤΡΤΡ 
προ ἀῶ αν δόλια πο οὴ ΟὙδόλι' περοΎο᾽ 6ε Ἀαπρωλλεὶ 

ι ποοφιὰ τε ερδν ποῦ ἌΟΚΟ ο΄ὴ ΟὙΚἄΟΚΟ Ν᾿Ὶ ΦΟΎΟ᾽ 9ΟΟ0Π’ 
19 ἈΑΠρεολλου τε. πῶῦᾶχε ΝῊῪ Ὑάπρο᾽ ποοόφῷοο ΕὙωΟΟΠπ᾽ ΟΝ οὐὙ- 
13. οἄριο᾽ ΝΈΟΠΟ ΤΟΥ φρο" ἈΠΑΘΗΤ σεν δόλο τἄριχη πη- 

ᾶχε ΝΠ ΤΕΟ Τ ἄπρο᾽ ΤῈ ΤΑΛΝ Ὑ ΔΘΗΤ᾽ ΔΎΩ τεῦ ΔῊ ΟὙτεεΐ Ἅε᾽ 
“ ἈΞΠΟΝΗΡΟΝ ΔΎ πᾶθητ᾽ νᾶ τ ᾶο πνεδχε᾽ πρώλλε πεῖς 

Ἅλε᾿ χε ΟὟ πεν τ ἀοϑπε᾽ ΔΎ ΟὟ πετ πἄιϑωσπει ΔΎΩ ΠΕῪ ΝΗῪ 

ι' ἈΠ πο Ο πἴλα πετ νὰ τ ᾶλλοοῦ χὲ πα πε. πρίοε πῆρωμε " 
ιὸ πάθθακοο πᾶὶ ετλπεοιεῖλλε Ετρεβὼκ ΕἸπολιο. ΟὟὙΟΪ πε 

Ὑπολίο᾽ ΕὙΘΗΡΕ η3λ πὲ ΠΟΥΡρΟ᾽ ΔΎΩ πουδρχων᾽ ΕΥΟΎΟλΑ᾽ 

τ ἈΠΗΔῪ ΠΟΤΟΟΥΕ. πᾶῖδττκ πκᾶρ᾽ ΕὙΘΗρε πραῖρε πὲ πεκρρο᾽ 
ΔΎΩ πεκᾶρι χων ΕΝ ΔοΟΎ ΣΙ ΟΝ ΟὙδΟλλ᾽ ἈΠεΎοειΟ ΔΎΩ ποε- 

ι5 πᾶ χὶ ὐἷπε ΔΝ. ΝΕΤΟΝ ΦΕΝ ΑΝ ΤρεχηδδΥ σεν 98 Βἴο᾽ ΔΎΩ 
ιν πηΐ πδδιυδρολλ οιὴ ΤοΎδοοε ππδιχ. ΕὙΤ ἄλλο ἈΠΟΕΙΚ᾽ εὐ- 

οωβε’ ΔΎ ΟὙΝερ᾽ ἈΝ ΟὙΉΡΠ ΕἸρεὲ νετονο, εὐῷρᾶνε ΔΎ 
Ὁ φὼβ πα πνδοωται ποὸὰ ᾧᾶτ. ΔΎΩ δὴ ΤΕΚΟΥΝΗΔΛΎΟΙΟ᾽ 4“1- 
προᾶρ ον ΨἌπΠρρο ΔΎΩ Ξ᾽προᾶρου πουρλλλαδο δὴ Ν᾿ ΔΛΛΙΟ Ν᾽ 
ππεκκοίτων᾽ χε πρᾶάλητ᾽ ΠΎΠπε νᾶ χὶ ἈΠΕΚΦΡΟΟῪ ΔΎΟ 
πέτερε ΠΝ γ.λλο 6 απ ἃ τ ΔΎΟ πνεέκᾶχε. 

χι.1. ἔχεν πεκοεῖκ εβολ᾽ δι ϑορᾶο᾽ ἈΧΜΠΆΛΟΟΥ χε Κπῆᾶρφε ἔἐροο π- 
2 ΟὙΥ̓ΔζΘΗη προοῦ. τ πούεριο ποᾶδοϑο ΔΎΩ ΟΝ ἈἈπειυλλ οΟΥ Ν᾿ 

ἐθ ρωώρᾷς - Μ. οδόϑει φΟΥΊγΙ 6 γ6, σοπίμηαογο, τ. εχπεσῃ -- βουίρβεσαΐ δα- 

ἸΤΌΡΤΡ, ἀδίη 1ρ58 ΡΥ. Γηδῃι5 ἀεἰονι ο, οἴ ΒῈρΡΟΓΡΟΒαΪ [προ] δπὶ -- οτἰδτΐ δόλια πδο}" 

δὲς οὐδόν (ΒΕ. οβοϊϊδηϊε ρελν οὐδόμα), 501. -- 6γ. δυνάμεις δυναμωσει -- πτοοφιδ 
πε, ϑυτγο-ποχ. Α. (. αἰϊαας ἀρὰ ΝοΟΡΒΙ απ εἰ ΕἸ6]4, του αἀνδριου σοφια, αγ. τῳ 

ανδρι οὐ σοφιὰ --- “' ο΄. οὐκδοκς, δα]. ἐπ οἱϊοπεο, ατ. εν οὐ ψιθυρισμῳ -- 5γτο-- 
Ποχ, δ δῴσν, [(5., οἴτ, Ἐ16]4, ορΡ. οἴζ., 44 ἢ, 1. -- ἀηΐθ “41 ΟΠΊ, καὶ --- ἢ εὐζοοπ᾽ οἷα 

ογρζσδρίο, σεΐογὶ τἀπία πὶ χάρις ---- ἢ 

- " πηπεοιδίκε᾽, 4111 αρδαιο αὐτοῦ -- τα ἴῃ πεΐλλε᾽ ΒΌΡΘΙΓ ψ6Γ5. 8|16Π8 πηδηπὰ -- Η. ΟΠ. 

τεο ο ΔῊ ΡΓῸ ἐσχάτη στομᾶτος αὐτου -- λε᾽ Ξ- τε 

ΡΙΙΠΊΌΓῚ ΟὟ -- Κα ἴῃ πετΗῦ ΘΌΡΟΓ Μ6Γ5. Ἰίογα πλὰπα -- Β, οἠλ. πε᾿ υ]1. --- 15 ππρώλμε, 
Δ Ρ51.5 σδατηϊ, ΡΓῸ ππδιθητ- τῶν ἀφρόνων -- πιδιϑάκκος!᾽ -- ϑΥΎΟ-ΠαΧ, ἴῃ τοχία οἷς [51], 

ἴῃ τηᾶῦρ. οὔτ Οἵ, χάχωσει αὐτοὺς -- ἢ, οϑοϊίδηΐου ετρεκθωκ --- δ εγώϑηρε (510), 

14, Ἰηΐτα ---- "ὃ 
θησεται ἡ δοχωσις -- πδιδιυδιροιν -- ΑἸοχ. στεναξει, ϑγγ. Ψα]ρ. οἵ Οἵ. σταξει -- ογδο- 

πετρπ.... σεπδοβθίο (Ε. σε τ ΒΒ10), σοίοτι εν οχνηριαῖὶς ταπεινω- 
} 

δέ. 49 τι --- . 5 ΑἸΊ 4ε᾿ -- οὐγώσα --- ἡ" ογπερ᾽ 4 ογηρῖτ, ΟΥ οἵνον χαν εἐλᾶιϊον, 411 Θχθηρὶ. σὰπὶ υ]ρ. 

ΘΥΓ, οἵ ΠΟΡΓ. οὔ. χαν ελαιον -- Οἵ. απο πδοώτας ΠὰΡ. ταπεινωσει. απ0ἀ ΔΡ 4115 

20 ΦΥΜΗΔΎΟΙΟ ΘΧΘΠΊΡΙ, σγαθςῖθ, πος ποη Ψαυΐρ. ΠΟΥ. οἵ ΘΥΓΟ-ΟΧ. ΠῸΠ ἀρῃοϑβοῖτΓ ---- 
Ν ἘΑΤΕΕ ὌΝ ΨΌΞΡ Ἂ ει 

ΖΞ: συνειδησις “- ὃι ΠΎΔΆΛΙΟΝ ΠΗΠΕΚΚΟΙΤΟΝ - εν ταμιενους κουτωνὼν σου -- πτεκο  δ- 

“ε, 50Γ1ἨὌ.. - ΟἿσ, ἴῃ 5ϊηρ. - ΧΙ, Ε. περ ροηΐοῦ χε ΡῥΓῸ χεύ. 

Ἐςεϊς, Χ, το, --- ΧΙ, 1-2. 

ἜΣ ρπϑδᾶ: 



ὙΎ ΔΗ 

ἾΡ. ΡαΒ: 

ἜΡ. Ριετ: 

ἘΝ ἐν {Ὁ τ ΤᾺ ὙΡ ΑΕ ΣΕΥ ΣΝ Φ ἐπι. τ ἘΟῊς ΡΥ Ή 
ὐας λων α Ὡὐδικων ᾿ » ἘΠ ΝΝΝ : ΤᾺΝ 

' Ἵ τ Ἀπ ΚΈ  ὦ ὙἊΚ 

χε νυ νδεῖλλε ν᾿ ΧῈ ΟὟ ΠῈ ΠΠΟΝΉΡΟΝ εὐ ἄθπε δίκαι πκᾶρ,. 
ΝΕΚΔΟΟ ΔΕ, ἐὙΔΉΜΟΥΘ, πδούυλαπε᾽ σεν δε ΟὟο ἔχλκ πκᾶϑ᾽ 

ΔΎΩ ἐρᾶν πώϑε᾿ δε ον ποᾶ ἈΠΡΗΟ Η ποᾶ ψἌπελλο Τ᾿ πλλᾶ 

ΕἼΈΡΕ ΠΏΗ πἄᾶζϑωπε ἮΦΗ ΤῸ εὐνδθπε οὰκ πλλὰ ται. 
“ι΄ πετρᾶρερ᾽ εν ΤῊΥ ννδ χε ὅροῦ ἀν᾽" ΔΎΩ πετσώςυ τ᾽ ἔπε- 
5 ΚΆΟΟΔΕ νην δῶρο ἀν. δὴ πὶ Μὴ πείλλε᾽ χῈ ΟὟ ΤῈ τερίη 
ἈΠπεππδ᾽ ΘΕ ΠΝΕΤΟΝ ΦΗΤΟ ΠΝ εορ ἴλλε᾽ ΕΤΈΕΤ᾽ ἐπ ν δεῖλλε δ ν᾿ 
ΕΡΟΟῪ χε ΦΕΝΟΎΝΕ᾽ τὶ τὲ θε ετὲ πυνδεῖλλε ἀπ᾽ ἐποῦν Τ' 

ὃ ἈΧΠΕΚΝΟΥΤΕ ΝΕ ΤΕ ΙΝ Δ ΤΉΡΟΥ. πεκόρωδσ χοῦ ΠΗΔῪ π- 
ὃ ΤοΟΎε ΔΎΩ ἌΠΡΤΡΕ τΤεκόιχ κάλ ο᾽ ἈΠΗΔΎῪ ΠΡΟΎΡΘΕ' χε ΝΥ- 
πᾶεῖλλε ἀν᾽ χὲ δῦ ΠπεΕΤ Νδολλινε χε πᾶϊ πε Η πᾶϊ ἄγ εὐ- 

τ ὠδηωνο ἈἈΠΕΟΝΔῪ ΟὙΔΥ͂ΔΘΟΝ πε πογοεῖν᾽ φολό: ἄυω 
8 ΟὙᾶΥΑΘΟΝ πὲ ππβ δ᾽ ΕἸΝΔΎῪ ΕΠρΡΗ’ χε ερῶὰν πρώλκε ὥπο 
πουηηε προλπε εν ΔεΎρᾶνες ΝΦΗ ΤΟΎ ΤΉΡΟΥ ἄγῷ 
ΝΡ πλλεεΎε ΠΝΕΘΦΟΟΥ κἀπκᾶκε" χε σεν ἀευωώπε᾽ ἐν δευου ρβ 

9. Μἴλλ ΕἸΝΗῪ ΟὙΠΕΤΟΘΟΟΎΕΙΤ πε. εὙφΦρᾶπνε᾽ πρερωυΐρε Φὴ τεκ- 
ἌΑῸ ΤΏΘΗΡΕ «θηλι ΔΎΩ λλᾶρε πεκρη τ᾽ ἦ ΟὙὟΝΟΟ νᾶκ᾽ πνεροοῦ 
Ν ΤΈΚΑΑΝ ΤΘΗΡΕ «ΟΗλν᾽ ΠΎ ἌΛΟΟΓΘε ΟΝ ΝΕΚΘΊΟΟΥΕ᾽ ΕἈΛΝ πΟΒῈΕ ΕἘροκ᾿ 

ΤΥ Τ ἈλλλΟΟςθε᾽ ΟΝ ΟὙΔΑΝ ΤΟ ΟΎΓΘΟ" ΔΎΩ ΟΝ ΟὙΝῪ χᾶρβᾶλ' 

ιο ΠΥ εἴλλε᾽ ΧΕ ΟΝ πἂὶ ΤΉΡΟΥ ΠΝΟΎΤΕ ΝΑ ΤΙ Κ ΕὙΚρΙοῖο. ἢ 
ΠΟΎδΩΟΝΤ ἐβολρλλ πεκΡΗ τ᾿ ΔΎ ΟὙποΝΗρίὶδ᾽ π ΤῸ Εβοὰ- 
ΘΝ τεκοᾶρξ᾽ χε ΤΆΛΝ ΤΏΘΗΡΕ θμες δΥ ΤἈΝ ἃ ΤΟΟΟῪΝ᾽ 
ΟὙΠΕΤΟΟΎΕΙΤ ΤΕ. 

ΧΠ,1 ΠΝῪΡ ΠΑΛΕΕΎΕ Μ.ΠῈὲν ὙΔΟΟΟΝΤΝΚ ΟΝ ΝΈΕΡΟΟΥ Ν᾿ ΤΈΚΑΑΝ ΤΏΘΗΡΕ 
«ην3᾽ ἈΜπΠΔ ΤΟΎΕΪ πόὶ ΝΕΦΟΟῪ π τεκκᾶκί δ᾽ ΝΠ ΤΕ πρλποοῦε τἄ- 
δοκ᾽ εκ ἀι χοοο ΠΡΗ ΤΟΥ χὲ ἈΠπΔοΎ ὐο0π' ἄπ᾽ ΝΗ ΤΟΥ 

Ξιπὰ ΤῈ ΠΡΗ Ρῥὶ ΕΒ λλιὴ ΠΟΎΟΕΙΝ᾽ ΔΎΩ ποορ᾽ ΝΛ ποΙοΟΥ ΤΠ ΉΤῈ 
πεκ ΔΟΟλε᾽ ΚΎΤΟΟΥ ΕΟὙΔΡΟῪ ποὰ ΠΡΟΎαπε’, οὶ περοοῦ ΕΤΟΥ- 

Φ- 

[ὩΣ 

ὡ- 

δ Ἢ ρῖὸ χᾶι εἂν -- Η. παλᾶ Ἔτέρε -- πη (5810) -- πδιυῶπε ῥΓῸ δὲε᾽ -- πεσεῖται 

-  5Ε. τριη - πϑὲ ππετφῆ...... χε φρεποόυπε (ἢ. ἐτεπτηδεῖλλε ΡτῸ ἔτεετ᾽ ἐπ υ πὰ- 

εἴλλεὴ, σθίθυὶ ὡς οστὰ εν γᾶστρι χυοφορουσὴῆς -- ἈΧΠΕΚΙΟΥΤΕ, ΤΟΙ Ὸἱ Οηγ. σου ---- ὃ ἢ. δὼ 

πε πετῆδ ολκῖπε -- εὐωδππο βοποϊ πὶ -- Οοὐᾶτυαϑοι πὲ --  αἱρ. φεθ5 ΟΡ ᾿ , ςοἴοτὶ 

αγαθα. ---ἶ το οπι. δΎω --ϑ αδρε- τ οὐποο Ρσὸ ἀγαθυνάτω -- πᾶκ᾽ βογίρταηι πδα}", 
5864 οἴηθηάαϊαπι οϑῖ ἃΌ δαάθηι ΡΥ, ἢ1. -- Φὴ᾽ πεκρίοουε.,, ϑυγ. -- ΟΥ. εν οὗοις χαρδιας σου 

- ἔλα ποβε ἔροκ, ὅυζ. Ξ- Ο6Υ. ἄμωμος -- ἦν τακακοοιθε).. .... ΟΥΑΙ Ὺ ΧΑΡΒΔᾺ, ὅζ. χαι 

μὴ ἐν ὁράσει οφθαλμων σου ; Α. Ὁ. οἵ ϑγτο-θοχ. οὐ. μὴ - ἢ. οΥκρίοιο -τ "ἢ τε, 
πτεκκακια,, ϑυσὶ - αγ. βοιϊρία μη πε, ἃὉ δαάθῃ ΡΥ. πιᾶηὰ οϑὲ Θηγοινάατα 

ἀθδαὰς σου --- ἡ ΝΕ, οϑοϊζα πο ποΎϑαλπε. 

ΕςςοἸ]ε. ΧΙ, 3 - ΧΙ, 153.Ψ 
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πάκιλι πόαὶ ΝΕΤΡΟεΙο ἐπηϊ ΝΟΕΚΤΟΟΥ πόὶ πρώλλε π  δολλ᾽ 
ποεκᾶ ΤΟΟΤΟΥ Εβολ᾽ πόΙ ΝΕΤ ΠΟΥΤ᾽ ΕβΟᾺ χε ΔΎΟβοκΚ᾽ ἀῶ 

4 ΠΟΕΕΡΗΒΗ πόι περίολλε᾽ ετεΐωρρ, οὴ ΟὙΟΎ" δΎΩ ποε- 
τας ΠΡΟ π  ἄτορᾶ ουλ προῦ αὶ Ν ΤΕΟΛΛΗ ΠΝΕΤ ΝΟΥ Τ΄ ΔΎΩ 
οενἃ ΤΟΥ Ν᾽ δὴν ΠΕΡΡΟΟῪ Ἀπχᾶχ᾽ ΔΎΩ οενδϑβ βίο πόσὶ π- 
(ϑέέρε  ΤΗΡΟΥῪ ἈΠεοΝΟ ΔΎΩ ποεδσώς ΟἽ εορᾶϊ ἐπχιοε ΠΠ ΤῈ 
δένϑοτε ωπε δὶ τεριη" δυῶ πδλλεκτ λον που τΤῈ 
πεῶῦχε οιδεῖ" ἀυ πῖπτε τκαϊπδριο χώωρε εβολ' πῆτε πετ- 

περπε᾽ ΤοΥυοΐ ον τἄκορδᾶ᾽ ΕβΟᾺΔ χε ἃ πρῶλλε βωκ επεοηΐ δὰ 
ὁ ἐπε" πὰτεηωϊβε δὶ πεῖνε αφᾶ τ᾽ δΎω πα τἄᾶκο᾽ ποσὶ 
ποᾶ᾿ ΝΠΝΟΥΒ᾽ ΤΕ ΤΟΎ Λρίδ ΟὙΟΘΟ ΟΙΧΝ ὙΠΎΤΗ᾽ Ππ|ΈΕ πε- 

τ προῦχοο᾽ οἱ οἵ πηϊ δυω πτε πειχουο᾽ Κ͵ΤΟΩ εἐρρδὶ ἐπκᾶρ᾽ 
ΤΘΕ ΕΝΈΟΟ 5λλλοο πῆτε πεππὰ φρο" Κ ΤΟΥ ἐρᾷ ΤῸ ἈΠΝΟΎΤΕ 

8. ἴθε πτδοιτᾶδο. ΟὙΠΕΤΟΟΎΕΙ Τ᾽ ΠΆΛΠΕ ΤΟ ΟΎΕΙΤ πετο9οοπ' 
9 Πέχὲ πεκληοιᾶοτηο᾽ φβ Νιλλ᾽ ΟὙΠΕΤΟΘΟΎΕΙΤ πε. ΟὟΝ οὐυὐ- 
ΘΟΎΟ Ἅε 900Π᾽ χε ἃ πεκληοιᾶοτης Ρ οοφΦοσ᾽ ἐδ ῖτοᾶβε πλᾶοο 
ἘΠΟΟΟΥΝ᾽ ἄν πρλᾶδχε πΑΡΟΤΟῚ ποᾶ ποᾶ πρπᾶρδ βολη. 

10 ἕπεκκληοιδοτηο᾽ δου ΐνε᾽ ποὰ ρεσρολῖπε ἐπ δεθοῦ ΕΤΡες- 

δε ενᾶχε πους ΔΎΩ πᾷ ΠΟΟΟΥΤ Ν ΕΤΟΗρ᾽ ἐρενᾶχε τ- 
":- τε. πώᾶχε πηποοφοο Ο Ἶθεὲ πεν χοοκεο, πεέρε ἀΎ πθθ 

σι 

ἢ ποεκτοοῦ ποσὶ πρώκμε᾽ πτδόλι (1ἴὰ ΡΠ ΠΊὰ ΠῚ.) Δἰΐογα τύτδόολκε ρῥσουΐ ΕΗ. ἀδά10), 

Οτ. καὶ διαστραφωσιν ανδρες τῆς δυνάμεως, ϑγτο-ῃθχ. .... «ϑϑόνδοο τε ΨῸ]ρ. οἱ 
πμίαξιιπί νἱγί ζογ δίνη; οἴτ. Ἐ16]4 δά ἢ. 1. -- ἐρηβῆ --  ρεβη, υἱ βαρτὰ -- περίοαλιε᾽ 

Πα ΘΧΡΙΙΓΩΣΓΟΓ ἴῃ στρ 1415 -- ογσοσώω᾽, σίου! 1π Ὀ]ΌΓ. --- ἢ ΡΓ. τ. ππτᾶκορδ, Αἰΐοσγα 

πτδτορᾶ -- εν ἀγορᾷ -- ππετποντ, ΓΟΙΙ41 ἴῃ 5πρ. -- σεπδτωοΎπ' τ Ἅ]ρ. οοηδηγ- 

δοπί, ΘΥ1. ὨΘΌΓ, οἵ ὅτ. ἴῃ ἰπρ. -- ἴ ἰὴ οεπδιϑββίο᾽ ΓΌΡΓΟ σΠαγαοίογα ΒΌΡΟΙ ν 6 Γ85. γθοθηῖ 
ΤΩΔΠ ; τε εερε βϑοῦρία τη πέῦηρε, ἀθίη οπηθηάἀαίατη 6ϑβΐ -- ἀλπεοπος ΡΓῸ τοῦ ἀσμᾶτος. 

αὐοά Ἰπίογργοβ ϑ8 14, ἴῃ 510 σοάϊοα [οτγίαβϑϑθ ἰθριί αἰματος --- ὅ πδαλλεκτδίλομ᾽ τ τὸ 

αμυγδαλον - διδεῖ -  οτδι -- τκδίπδριο᾽ Ξ ἡ κχαππᾶρις -- πε πετπερπε᾽... ...ος ὡδ 

επτερ᾽, Γο 4} οτάϊπο ἴπγθῖβο : οτὺ ἐπορευθὴ ο ἄνθρωπος εἰς οἴκον ἄνωνος αὐτου, χαὶι 
εχυχλωσαν εν ἀγορᾷ οι κοπτομενοι --- 5 ἀπδτεσυΐβε π|σὶ πεῖπε ΡΓῸ εὡς ὁτου υη 

ανατραπη τὸ σχοινιον -- ποδ΄᾿ ἩπηποΎβ (510), ἰΙοσο τὸ ἀνθεμιον τοὺ χρυσίου -- οΥ- 

Ἀρΐδ. τε υδρια -- τπΎτη -- ΤΊ πΉγη -- πετροῦζοο -- τροχὸς -- οἷ -- συντροχάση ---Ἶ πε- 

σοονο᾽ τ ο χοὺυς -- ΔἸίοΓ, 1{9ε ΡΙῸ ος) 404 ᾿ἸΠίρΓΡΓΘ5 Θαῃϊ 4, σπ ὡς [οτία556 σοτητηπία- 

Υἱῖ --- “ Ε, χε δ πεκληοίδοτηο (510) --- " Ε. οὐ οὐ παλᾶδχε, οβοϊ δηΐου γα τ[6η5 ρου 
δε «»οοπ᾽ χε ἃ πεκληοίδοτηο ἢ οοῷοο. ἐδ τοᾶβε πλδοο ἐποοουπ', δυῶ -- Ἅε, ΟΥΥ. 

- Οὐ. καὶ δῇ ἱπίτο -- ἔδαῳτοδβε, 501. - ὅσ. οτι εδιδαξε, Α. Ο. καὶ οτι.....). ΟΟΙΩΡΙ. 
ταπῖατα κα!..... αϊρ. ἀοσμίί, μετ. ἼὩ ΤῚΝ - πλδοο -- ἡ]. οἵ Βθῦγ., ΒΥΓΞΙΟΙΣ 

αυνθρωπον -- ΑἸΊΟΓ, δ ἴῃ παλλδιδχε ΒΌΡΟΙ γοΓ5. ἃ ΡΓ. ΠηᾶΠα --- “ἢ φρερολλπε επδιϑωοῦ 
(ΡΥ. τῇ, τεδιαθο 0 Ὁ), σοΐοι! πολλὰ -- δε τοῦ επῦδε ἴῃ ΓαΒΌΓα ---- “Ἢ πέρα βοΠο] τη. 

Ἐςοὶς. ΧΙ, 4-11:. 

᾿: ἌΡ) δ 

ὙτΌν ΡμΕ: 



πϑενεῖθ Ὁ ΕὙΤΡΤ ωρ᾽ πᾶὶ ΝΎΔΥΤ ΔΎ ἘἐβοΟλΟΙ ΤΟΟΤΟΥ πνεΥυ- 
ι9. (Οβεερ᾽ εβολοὴ οὙωο ΠΟΥ ἔξἔρεὲ ΟὙΦΟΎΟ᾽ ζ900ΠπΠ ΕΒΟᾺ 
ΠΦΗΤΟῪ :- πᾶζθηρε ρᾶρερ, Εροκ ελλὰ ΤῈ ΕἼ ἈΑῪ ἄλλιε οἂρ πχω- 
ὠλλε ἈΝ ΔΗ Ἅε ἈΔΑΟΟῪ πᾶθωπε Νᾶκ᾽ ΔΎΩ ΟὙΛΔΔΕΔΕΤῊ εἐπνᾶ- 

ι8 Οὐὐο᾽ ΟὝΦΙΟΕ πε πἼΤοᾶρξ. 9θΔὴ Ἀπώδλχε᾽ πὲ ΤᾺΣ ἘΠ ΤΗΡΟ᾽ 
ἀρίρΟ ΤΕ ΦΗ ΤῸ ἈΠΝΟΎΤΕ ἀῶ πγροᾶρερ, ΝΕ ΤΟ Η᾿ ΧῈ ΠΤ Ο 

μ πε πᾶϊ πρῶϑε 'ν. χε πτδᾶλλίο ΤΉΗΡῸ ἈΠΝΟΎΤΕε πὰ τἄ- 

διοι! ἐρᾶ τὸ ἐκρῖνε κ'λλθο ΕἸ θὲ ρὼβ πιλὰ ΕΔ ΎΟΒΟΟΟΥῪ ΕἘΡΟΟῪ" 
ΕἾ Βε ογᾶγδϑθον" ΔΎ ΕἼ ΒΕ ΟὙΠΟΝΉΡΟΝ - - - - 
“Ὁ » πο Υ)» ππΥ}Ὲ]) πΠ ))»} στ τ π "}»λ τ })} - 9)}»»»95.5- 

“-“-ὺ}} -π-πΠΠΡ }}» π ΞΡ ΥΥ) -πΠ ΠΥ} τ) )δ ππΞΠ ΥῈῈ ὃ}. -}}»)».- 

Ὁ πχώθλλε ΔἈπεκκληοίΐδοτηο δ χκ ΕΒΟΔ -: 
.“-ὉΥὺ}» π-πΞΠΥ}} ΤΠ })») ππΠ})»}) πΠ})»ῸῈ} ϑ ππΠ}ὃδ)» 5-πΠ}}»}».5--.)}»»»"5- 

.-πππο πο» "πΡ»Ὲ5 πο πῈ ΞΡ» "ππΙῈ)»"- π-ν»»».-.--- 

“ πηπεγώβεερ, ΘΓ. τῶν συνθεματων, 4}}} συναγματων, ϑγτο-Ποχ, [κανῷ 15 --- 5 εθ ὁἋ 
ΒΌΡΘΙ ΨΘΓΘ. ἃ ὈΓ. ΠῚ. -- Ελλδῦτε σοῖου! ΟΠ. -- ετακτδλλίε ΡΙῸ τοὺ ποιησᾶι -- Ἀε 1᾿- 

ἌΔΟΟῪ πδκ᾿ δρϑαηΐ ἃ σεδίοιβ -- επδιο᾽, βοτρίαπη πδιυθο᾽, 5615 δϑί δηχθπάδϊαμη. 

- 15 ἐπε π τολη - τὰς ἐντολᾶς αὐτου - κε πτοῦ.... πρώμε (ΕΒ. χκπρώκκε) παι, 

ςοἴετ οτι τουτὸ πᾶς ὁ ἀνθρωπος --- ἰδ πε ...... Ἀπ ΟΎ ΤΕ ΡΙῸ τι συμπᾶν τὸ ποιημα 
ο θεος -- ἐκρῖπε ἀκλλοο"), ΡΓῸ ἐν χρισει - Εἰβεὲ φιοβ πίλὶ τ- Π6Ρυ. ὃ ὃν, ΘΥΓΏΠῚ.» 

αριὰ ΝοΡιαην, ἀ6 ονιπὶ οἴ Να]ρ. ργὸ ομιμὶ, ὅυυ. -- σγ. εν πᾶντι - ἔτβε..... ἔτβε, 

ςοἴοσὶ εἂν .-., εαν. 

--------ΞξΞΞ--- ξ: Ε:- 2» 593.---ῸΞ-ὀ-- ϑὄ------ 

Εοσοϊς. ΧΙ, 12-:-14. 



ἔπχω ππχῷ ποολόλκων 

ΤΥ; 

5 ΟὙΟΔᾺ ἈΝ ΟὙΔΆΔΩΪ ἈΝ ΠΡΉΝΕ 'ΤΗΡΟῪ ΕἸΟΟΥΤΠ ΕὟΟ ΘΕ 

ΠΝΟΥΠΥΤΉ πκᾶρποο ΔΎ Οὐ ΤΕε ΞΛΛΛΟΟῪ ΕΘ ΟὟΟ Εβ02 ὃ ,.31 
ιὸ πλίβᾶνουῦ: ᾿ΤΩΟΥΝΥ πελλοῖτ ΔλλοΟΎε ΠπΤΟΎΡΗΟ᾽ πε νίοε Ἐ-᾿ 
γ,1 ΘΟῪΝ δῷ ΠΔΚΗ ΤΟΟ ΠΤΕ πᾶρηνε Τ᾿ πνεΎΟ τοί. “ἄρε πᾶ- 

ΟΟΝ βὼωκ ερρδὶ ἐπεείκηποο πα] Οὐλα πῆκᾶρποο πῆ ΗΝ. δΐβωκ 

ΕΡΟῪΝ ἐπᾶκηποο τ ἄοωπε ταιϑελεετ᾽ δΐχωωλε Ἀπᾶδὰλ ΜῈ 
πδιΟΟΎΘΗ πε, δογωλα Ἀπδοεῖκ ἈΝ πδεβίω᾽ δίοω ἈπΔΉΡΠπ ἈΝ 
πᾶερω τε. ΟὙωλΑ ΦΗΤ ΤΗΥΤΝ πᾶ θὴρ ΝΜ ῬΎΕΤ ΟΕΙ᾽ ΝΠ ΉΤΕΤ Π Θε 

9 ΠΔΟΝΗΥ. ἄποκ τοβῶ δΎω ΠΑΡΗΤ ρΗῸ εἴς ΠερροοΥῪ "πᾶ- 
σον εὐτῶρα Προ. χε ΔοΥῶΝ πᾶὶ τᾶοωνπε τ διϑελεετ᾽ τὰἂ- 

ὅροονπε ΕἸ ΧῊΚ εβ0λ᾽ χε ἃ τἄδλπε λουρ, πιώ τε ἀΎῳ ἃ πᾶβω 
3 ΤΟΣΛ᾿ ΔΟρλΟΎ, πχδ δίκα Τὶ ΚΑΡΗῪ ΝΎ ΔΟΟ ΤΗΝ Ν᾽ ΤΕΎΩΟΗ᾿ 

Οαπείϊσυπι σαπίϊςογιη) Θδ᾽ομηοηῖβ. ΙΝ, 1 απ οὐδ Ἀωϊ ρτὸ χαι ἀλωὴ 7 5ῖσαϊξ 
Α4υῖ]α ἀραιὰ Νορδιίατα ; τ. αλωθ -- Πεῦγ. ΓΊΝΙΤΝ -- ἐτοοττ ἰοςο πρωτῶν --- '5 εὐ 
ἴἴ9ε Τί (ΕἴΕΙΙ ΟΠ}. -- ΠΎΤΗ ΠΚδρποο ΡΙῸ πΉγη χήπου; ΠΟΡΓ, ϑύγο-μοχ. ΑἸθχ. εἴ α!ρ. 

ΠΟΥ ΟΥ τι -- Ῥοβῖ ἀκλλοου ϑ8ῃϊ4. οπῇ. ζωντος χαὶι --- ᾽δ πδκητοο (510); ΡΙῸ χηπον μου 

Ἴππτε.... ππενοτοῖ, ΘΎΧΟ-ΠΕχ, -- ΟΥ. χαὶ ρευσατωσαν ἀρωματα μου; 4111 σου, ΠΕΌΓ. 

εὐ υΐϊρ. ... αγοηιαία 1{{1π|5 ---- , 1 πδοοῖς ὑτὸ αδελφιδος μου, ἰά4. ᾿πῖτα -- ππηπ 

-ἰ ὁσπωρων Α4011. εἴ ϑύῃχη. ἀρὰ ΝΟΡΙπ, πος ποη ροριογμηι δμογίηι ΝΡ. εἴ 

ϑυγο-ῇοχ. ; στ. αχροῦρυων αὐτου -- πδιοοΎφηπε, σΟΘΊΘΓΙ ἴῃ ΡΙΌΓ, -- πδιβηρ -- Ν ]ρ, 

αηιῖοῖ, οἴ ὨΘ τ. ἘΝ, ὅυζ. -- Οσγ. πλησιοι --- 5 εἰο σεῖθυὶ ΟΠ]. - τδοώπε τδιϑελεετ,, 

ΑἸοχ. αῖ, εἵ ϑυγο-ῃοχ, αδελφη μου, ἡ πλησιον μου, ΝΡ. τ-- ΠΘΌΓ. 5ΟγῸ 7 ηιθα, απιῖσα 

γιθα; Οτ. ἡ πλησιον μου; αδελφη μου -- ἐτψηκ ἘβΟἋ, οοίοιι τέλεια μου -- ςοά. ἴῃ 

ἤπο οἵη. νυχτος --- ὅ τι τευίϑη 50 ΠΟ] πὶ -- ἈοΙΙαθα πο Παροπίυτγ. 

-.- --ς.00-- :-.------ς. 

Οδηΐ, ΙΝ, 14 --ῖν, 1-3. 

ἐδ Αγ ἴον 

Ρ- Ὑιδ: 



Ῥ. 8: 

2] 

Φιῦ 

τ σοοφιὰ ποολοόολλων 

γι ΤΌΤΕ πλίκδιοο νᾶδρερᾶ Τὸ οὴὲ οὙπᾶρρηοϊδ ἐνδίθώο κι- 
ΠΕΛΑΤΟῸ ΕβΟᾺ ἢ πνεν τ δΎθλίθε ἀλλοῦ ΔΎΩ ΝΕΝ Ὑ ΔΎΔΘΕΤΕεϊ 

" πνεοθῖσε. σεν ΝΔΎῪ ποε ΤΟΡΤΡ οὴ Οὐροότε εονδῦτ᾽ ποε- 
9 πῶς εἐχὺ ταλοῖρε ἈἈπεοουχᾶϊ Φσποέχοοο εορᾶϊ ΝΡΗ ΤΟΥ 
Ἀετᾶνοὶ εὐδυᾶρολι ετβὲ προχρεχ ἈΠεΕΎΠπ δ᾽ χὲ πᾶϊ πε 
ἐνενῆοωβε πόα τιπεϊουοεΐῳ εὐκοοπ πᾶν Ἀπᾶρὰ ΒΟΔΗ πνοό- 

.« πΝεδ΄ ΔΦΝῸΝ πεΐδθητ ἐνὼπ Ἄπεηᾶρε εὐϑλῖβε ἀΎω πεαιλλον 
5 εγὐσῶ πᾶ ἥρὲ ἄψφωπ ον ΠΌΗΡΕ ἈΜΠΝΟΎ ΤΕ, ΔΎΩ πεοικλη- 
δ ΡΟ Φ΄ὴ᾽ Νετοσᾶδβ. εἴε π᾿ ΎΑΎπλδνδ ΝΤΟΟΥ ἘβΟΔΟΝ ΤΈΘΙΗ 
ΠΆΛΕ ἀΎ ἀπε ὰ νὰν πδὶ ποΎοειΝ ΝῊ ΔΙΚΔΙΟΟΥ ΝῊ ΔΎΩ 

Θαρίθπίία ϑϑιοπιοηΐβ. Οοάοχ ἴῃ τταϊο Παρεῖ ταπῖαπιὶ ποολο --- οᾶρ. ΠΠ, 12- 22. 
ΒΌΡ ΠΗ ΓΤ 6 οοά. Ὁ. βἀϊῖο 80 Εττηδη --- Υ, Ἢ Γαραγάὰθ (Αορυρίϊαςα, Ρ. 72 584.) δὃ5 
ΟὙΟδ Ἀχπᾶρρηοιδ - ππε τδυθαῖβε εἴ πε τδυδϑετεὶ (Γασαγ. ... δϑετι) -- τῶν 
θλιψαντων οἵ τῶν αθετουντων --- " Ε. δῖκ ογϑοτε -- ΕἸ πτάλοιρε (Γαρ αν. πταλοειϑεὶ 
ἀκπεοιου δὶ τ ϑυσοσπεχ., υϊρ. Ξ ὅγαθς, ἐπὶ τὼ παραδοξω τὴς σωτηριᾶς --- ὃ [α- 

ϑαγάθ ορδι..... εὐαλετδάποῖ (- μετάνοουντες) δτώ..... ετβὲ πλώχϑ..... πὲ πεῖ- 
οωβε ... Ἀκπιογοεί.. ... πποδσίεδ᾽ πηιΔΘΗὙ επὼπ -- ὁ Ἰάθπι εὐλιβε - μανίαν 

- 5. τάδ τοοῖϊα5. δύΎοπε --- ὃ Ἰάδῃ εειὶε πτάηπλδηδ ππτοοῦπ -- ἀρὰ ἐπλανήθημεν 

- Ιάθπιὶ πεϑιοουε, οθίοσὶ σΠπὶ ΠΟΒΙΓΟ σοά, ἴῃ 5ίπρ. -- 4. ἀκπίϑδ. 

Π, 15 “δρεμδσώρδ επλικάᾶιοο. χε ἀχπεο τ λοδ᾽ ἐπεῖϑητ. δ εὐ Γονυβε ἐπεῖϑβηνε. 

ἐδ μποδιίεδ Ἀκάλονῖ ΟἹ ΠΟΟΒῪ απ πεππόλλοο. εὐ ουπο ΕΒΟᾺ εορᾶιὶ εαπὶ πεπποβε. 

πτε ταπτδτοβὼ. ὃ ΔΎΩ ΟὟ ΟὙΘΟΟΥΝ πλκαλδ οὶ ΕΒΟᾺ ουτὰς πποΥτε. ΕὙελλον τὲ 

Ερος!. χε πῦηρε ἀπποῦτε. [ἢ εἡεϑώπε πᾶη πχπιὸ οὴ πεπουίθτυ. εὐϑορι εϑρδι 

ἔχὼνπ εδῪ εροο. ἡ ετβε χε... πε’ Ἄδος εἰπὲ ἀκπᾶ οὐον πιλὶ ἀπ. ἀυῳ περ ϑίοονε 

οεῦοβε ππτοῦτπ. ἢ ΔΎΩ εἐπηπ Π ΉΎΘΟΤΟ χε δε. ΔΎΩ εὐ ΘΗῪ ΕΒΘΟᾺ ἔπειϑίοονε 

τε ΕΤΕΓΟΥΕ ΠππΕΘΉριίοι. Εἐεδ Ὑ απ φοῖπε πε Ἀλευϑεροο. ἀν εὐ οΥΘΟῪ ἀξεῖοςι. 

χε πποΎτε πὲ πεῦειίωῶτ. ᾿ἷ ΑΔρεΗΗΔῪ χὰ ρέπαιε πὲ πεῦίλχε. ἀγὼ ππτππιρᾶςξε 

πτεηῦδε. ἰἧ χε πε οὐώῶηρε ἀκππουτε πε. ξειεπονυρας πε ΨΥΧῊ. εὐεοοτὸ 9 
ἐν ἈΔρΡΕΙΡΥ ΔΕ ἄλαλος. ΘΠ ρεπού. αἴ ρεπβδοᾶποο. 

χε ἐπεειαλε ϑὰκ πᾶὶ ἔπεζθῆειο. ἔειλλε τεσ απ τράλρδιυ. ὉΠ τες ΟΎπολιοπη. ἢ ἔπε- 
ρὰπ ἔροο δὴ ΟΥ̓ΛΟῪ εὐοντ. κεκᾶο πὴ] ὙΔΟΙδΕῈ υὐπε... ὧδ εθοᾺ ἢ πᾶωλκε. ᾿ 

Ἵ ξγαροογ ρὰλ πᾶι. Δ δυοώρακ. ΔΎ τα πἰπευυογονυ. Ἄγ Ἐξπογοῦνῖ 

πδίχ πηδιτΤικιλεποο. 

ΑΑΥΟ ΤΉΡΙΟΝ ἈκπΟΥΤΕ. ΟΥ̓ΔΕ ἹΚΠΟΥΚΑΘΎΝΥ ἔπβεκε "τ λικλιοουην. ἄγω ἀϊπευβτις 
ἸΤΑΛΕΕΎΕ ΠΉΚΟΥΚ ΠΠΕΨΎΗ. τε ἀπ Ἀθιπ Πρη ΤΟΎ. 

580. Υ, 1-6. ; 



ἥ 2 

ἀ ᾿ ἣ 

νων! 

: 2417 

τ πρη κπεοιπεῖρε πᾶν" δινλλουρ, πνᾶπολιῖξ οἵ τᾶκο δὴ πνεν- 

δίοουε: ἄν θὼκ οὴ πεν χᾶϊε ξαλεγάλοοςθε ΠΡΉΗ ΤΟΥ Τερΐη 3.- 
8 πχοεῖο πενοούωνο. πτδοΟΐ ΦΗῪ ἌΔΟΝ ΠΟΎ ΠΟΙ ΤΆΛΗΤ- 
ΧΔΟΙΡΗΤ᾽ Η ταν τριλδο ΝΠ ΤΆ τ βάλε ρώμε πτδοΐ 

9 ΟὟ πᾶν. ἃ ΝῊ ΤΗΡΟῪ ΟὙεΐνε πθὲ πουρδίβεο ἀΎω θὲ 
ιὸ πΟΎοεΐς εὐπᾶρᾶ τε πθεὲε που χοΐ εοἸσΉρ ον ΟὟ εἴα "λΛΟΟῪ 
" ΕΝ ΘῈ ἘΟΟΥΝ τεοθίη"ς ΔΎΩ πθὲ πουρᾶλδδτε εἐδοθλ 
13 ΕΒΟᾺ ξλλευόεν “Ἱδεῖν πεοθλ' ταϊ τε θὲ ΠΝΕΝΘΙΟΟΎΕ 
ἈΝ πεχπο χὲ ποΥρε εὐλδεῖν πᾶρητε οίωων 

., , . . . . . 5 . . . . . . . . - . ., . . . 

5145. ᾿πηπειρε --- ἴ Ιάεπιὶ ππεηϑίοουε, ὅυγ, Ξ ὅσ, τρίβοις -- Ι46π| οι τῶ] πλδῖε 
- εὐλεγάλοοιε ΠΡΗΤΟῪ ΡΙῸ ἀϑαάτοὺς -- ροβῖ τερίη ἔαραγ. δἀά. Ἅε εχ σ., ϑυγο-Ποχ. 

Βαρϑῖ ΞΈΡΕΙ νεῖ5. -- [αρ. Ἀἀπποογώπο -- - ὃ 14. πττδοῖου ἀκάλον.... ὙΠΑΑ τ ΔΟΙΘΗΤ 

π-απ π- [αρ., κ. ἢ - Ιαρ......Βδβε.... ππτδοῖίου ποὺ --- κ" ογεῖπε -- [ρ., Κ. εἰπε 

- Γαρ. θεὲ πού εδαπᾶρδᾶτε -- ὡς ἀγγέλια παρατρεχουσα --- 'δ 1άδπὴ ἡ πῖϑε.... εα- 

οδσήρ (ΝΠ. εαδέρ) ... εὐ 98ὲ πότ πεοτᾶσδόε ἢ τε Ἄλπεο τοπ οἷ πΦΟεΙΑ᾿ τ Ὡς 

διαβασης οὐχ ἐστιν τιχνος ευρειῖν; ουὃς ἀτραπὸν τροπιος αὐτῆς εχ (δαῖ. εν) χυμάᾶσιν 

-- τ Ἰάρπὰ ἡ ῆθε πουρδίλητ (ἢ. πουρδι δ τεὶ....... εὐλευδῖε... Ἀκπεοφ Ἃ ΕβΟἋ ; 

ΒΕαΠΘηα ΟΠΊΪθ58 51η0| ἴῃ ΠΟΒΙΓΟ ςοά. εὔἰϑίοσε ππεο το, ἐπδηρ ετδοώου εὐπῶρ 

Ἄλλος, πδόπο οὰξ ποΎυοεὶ εὔκιαα ΠΡΕΟ τῷ ΕΠΙΦΗᾺ Ἀπποῦο ἘἈλΕΎ δ τ ἀλδει ἀκπεςὶ- 

ΩΝ εβοᾺ ἰἤἢ πθε ΠΟΎοΟΤτΕ ΕἘΔΎΜΟΧΟΙ ἘΠΟΟΟΎ ΤΙ εδο περ πδῊρ ΠΤ ΤΕΎΠΟΥ οὁΝ δΔο- 

τώδέ εὐβευσου τέκε ϑιη -- ᾿ἦ Παραγ. τῶι τε θ8ὲ ρῴωπ εδυχποι δώχη: ἈπΊΡΕ 

ενν ἩΔΡΕΤΗ ΕἘΟΎΟΤ ΘΟ ΕΒΟἋ -- οὗτως χα! Ἡμεῖς γεννηθεντες εξελιπομεν, και ἀρετῆς 

μεν σημεῖον ουδὲν ἐσχομιεν δειξαι, 

3ΔΡ, Ὗ, 7-1}. 

ἘΒΑΟΜΕΝΤΑ Οὐρτο- ϑληιριολ, ΚΝ οΪ, 1. 28 

Ὕρυ ὙΔΟΣ 



ἽΡ.ριαδᾶ: 

Ρ. αι: 

218 

“τοοφιὰ ΝΠΙΗΟΟΟΎ πηρε ποῖρᾶς, 

"“ ὙΔΡΙΧΗ πτοοφίδᾶ πὲ ρΡροΟτε ΦΗ ΤῸ πχοειο ἀΎ ΔΎΟΩΝ Τὸ 

19. ἈΜΝ ἈΚΠΙΟΤΟΟ ΟΝ ΤΟΟΤΕ. δΔάβεεβε Ν᾿, ΤΑΝ ὙΡΆΆΝΦΗΤ ἈΚ Πποο- 
ΟὟὙΝῚ ἊΝ ΤΑΝ Τά βε' Δα χῖοε ἈΛΠΕΟΟῪ Ἄπετ ἄλλᾶοτε ψκηλοσ᾽ 

99 ἊΝ δολα ΝΟΥΎΡΕΟδΟΝῪ ετλλδεῖο᾽ πρῖκε τὰρ ᾿Ἀπεοσών τ 
ὃ πὲ πεῆιϑὲ. πρᾶρεω ΦηΗτ ὡδοδηῖχη ὧδ πεογυδεῖω: ὡδα- 
ϑὼπ πνεηᾶχε Οϑὰ πεογυοεῖ" δρε ΝΕΟΠΟΤΟΥ πρᾶρ, ᾶ χε 

5. ΕΤΈΘΛΑΝ Τοᾶβθε. ΟὟΝ οππᾶρά βολη ποβὼ δὴ πᾶρωωρ πτ- 
9 σοφίδ᾽ τ βοτΤε ἌΠΡΕΟΩΙΡ ποβθὲ τὲ ΤΑΝ τ ρεῦοθλλθε ΝΟΥ ΤΕ. εκ- 

δ ηπεπεϊθυλλεὶ ἡ π Τοοφὶδ οἄᾶρερ, ἘΝῈΝ ΤΟΛΗ᾿ ἀΎω πχοεῖο πᾶ- 
8. τἄδο πὰᾶκ πο ἈΠΡΡ ἁτοταΣ ποὰ ΘΟΤῈ Ἀπχοεῖο ΔΎΩ 

9. ἈΧΠΡῚῪ ἈΧΠΕΚΟΎΟΪ Ερο6] Ο΄ὴ ΟὙΔΑΝ ὙΡΗῪ ΟΝ ΔΎ. Θ᾽ ΤΗΚ ἔροκ ὃὴ 
0. ΝΕΚΟΠΟΤΟΥ ἈἈΠρΡΧΔΟΤΚ χὲ ἥῆεκρε τυ εἶνε που εἐχνἧ τεκ- 

ΨΎΧΗ πῆτε ποὸὸ δλπ ΕβθῸᾺ ΝΝΕΚΠΕΘΗΉΠ. 

πι πᾶζθηρε εῶχὲ εκπᾶ τ᾽ ἈΜΠΕΚΟΥΟΪ ἐρροαοδλ Ἀπποῦ᾽ ΟΒ ΤΕ 
5. ΤΕΚΨΎΣΧΗ εὙπεΐρδολλοο. χε δΔΎλοκίϊααζε γὰρ ΜΠΝΟΥΒ 

τ οἴται πκωρτ ποῶτπρΟΥ πρώλλε ΟΝ Οὐρρὼ πϑββϑῖο. γνετ- 
Ρδοτε ΦΗ ΤῸ ᾿πχοεῖο δώ. ΕΒΟἋ ΦηΗ Το πεν δ᾽ ἈἈΠΡρίκε 

Ὁ ΧΕ ΝΝΕΤΠρε. δώ πτέενπεὰᾶ πᾶροζδίον" χὲ πῖλα ἐνερ πεν τ- 
δεικᾶ Φ᾽ΤΗΟ ἐπνοΥ τε ἔδακᾶδοα, ποῶσδ. τ΄. τσ 

μ 

ϑδριθηΐίδ [Ιοϑὰ ΕἾΠῚ Θίγαοῃ. 1, χχπχοεῖο - [ασαν. Ν ὶσ. οἵ ϑυγο-θδοχ., 
τ. τὸν θέον -- [αραν. δυγω δὲ... ὁ τς 19 Ἰηϊο οαλ. καὶ εἰδε χαι εξηριθμησεν αὐτῆς 

- απ ποοουπ' απ ταπτοδβε, Οἴᾶθς. χα! γνωσιν συνέσεως -- ἀἀπετδλαδοτε, ΒΥ͂Τ. 

-- ὅτ. ἴῃ ρὶατ. --- “" πονρεοδώμτ -- ϑυσο-ῃοχ. δ Ἰεϑςς» αταες. θυμὸς αδικος 

--- 8 πρδρεὼ φρὴν ὡδοηχπίση ρύὸ ανθεξεται μαχροθυμος - αϑαν. ὧδ. εογοει 

-- το φὰὰ ςοά, Ομ --- “ὁ Παραγ. ἐπεκδκε ὧδ εογόει γὼ -- πρδᾶφ, Ξ-- Αἰοχ. ας. 
εἴ ϑυγο-τ-μοχ., αγ. πιστῶν - . τπθηάοβα πδᾶε --- “ἢ ασαν. τοοῖὶὰ5 φεππᾶρά οὶ 

- ϑγιο-ποχ., Οἵ. ἴῃ βίηρ. -- ἰάθη [πιδι]δλϑώρ... [γα οτε πὲ ἀπρειρποδε ταττ- 
κε --- 5 ΤΣ αραγάθ ..... επιϑύακει (Ἰάφην Ἀ.} ετοοφιδᾶ, οἵ ἴῃ ἔπ. ον. πὲ --- ἦ᾿ ἰηϊτὶο 

Ρίαγα ὁπ. -- ἰἴτθ πὶ αἰΐὰ οὔ. ἴῃ ἔμ. ςὰρ. --- Ἰ], ᾿ ροβῖ χαπὸς Ογ. δἀδά. θεῳ - ας. εὐπι- 

ρδοαλοο -- εἰς πειράσμον --- ὅ Γασαγ. χε εὐδλνὥλοκιδζε {: δοχιμαζετὶχι), εἴ οὰπὶ 

ϑυγ. οἵ Οσ. οι. τὰρ -- Ἶ Γαβαν, Ἀππεκϑε --- ἰἣ ροϑῖ πᾶροζᾶϊον -- αρχαϊᾶς οἱ. Χχαὶ 

ιἰδετε -- παρ, ἀθϑϑῖ ἃ ϑύγο-ῆοχ. οἵ Ουὕ. -- ἰάθη κυρίῳ ΡῖῸ Ἔππουτε -- τοϊϊααα ἀδβαηῖ. 
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ἐμοᾶδῖδο πεπροόφη της 

11 θορδοῖο ππτὰ ποδῖΐδο πᾶν ἔροο πηρε πρᾶλλωο “πτδο-" 
πᾶῪ ἔροο ετβεὲε Τουλδϊδ ἈΝ ΘΙΔΗΛΑ ΟΝ ΤΆΛΝ ΤΈΡΟ ποοΐοο᾽ 
π ἰωᾶϑθᾶλ ΝΠ δύχᾶζ᾽ Ἀπ ἐζεκίδο πᾶὶ ΝΎ ΔΎΡρρο εἐχπ τ- 

9 οΥ̓λδίΐδ. οὗτᾶιλ 1πὲ χίοδη επκᾶρ᾽ χε ἃ πχοεῖο ᾶχε ρη- 
8 (Ὴρε ἄϊχπΠοΟΟΥ δΐχδο ΟὟ ΠΤΟΟΥ Ἅε ΔΎΔΘΕΤΕΙ λ“νλλοῖ. ἃ 
ΟὙΕΘΕ οουὰλ πεοχοεῖς ἀΎ ΔΎΕΩ ΟΟὟΝ ποΎΘΔΛΟ λλπεοιχοεῖο 

4 ΠΙῊΣ Δε ΞΞΚΝΠΕΟΙΙσΟΥΟΝ Τ᾽ ἀγὼ πᾶλδοο ἌΠεοσὴ Δ ΝΥ πἴλα. ΟὟΟΪ 
ΠποΟΎΡΘπΟΟ ΠΡΕΩΡ ποβε' ΟΥ̓Άδοο εὐβλλερ, ΕβΟἋ ἐποβε' πεοπρηλὰ 
ΑΠΟΝΉΡΟΟ πώΗρε πηδ πολλοῦ ἃ ΤΕ τ πκὰ πχοεῖο πο π΄ ΔΎΩ 

5. ΧΕ Τετπτ πουδο Ἡπετουᾶδβ ἈΜΠΙΉΔ. ΔΎΩ πε πκεοᾶς 

εὐηδη το ἐχωτ π᾿ ΕΤΕΤ ΠΟΥ, ΕΝ πετπδηνολαίδ ἅπε πἴλλ ἡ 
ὁ ΕὙΤΚᾶΟ ΦΗΤ πα ΕὙΔΎΠΗ ΧΙΝ ΝΕΎΥΟΎΕΡΗΤΕ Οὐ ΤεΥΎδπε' 
ΕΝ ΤΟΝ (ΟΟΠ ΠΡΗΤΟΙ ποΟΎοΔ ἂν πὲ ΠΟΎΥΕΔΕΆΚΗΛΛΕ ἂν 
πε’ ΠΟΥΠΔΎΤΣΗ ἄπ τὲ εοὖ τκᾶο' εν θὲ πὶ δ λδάκλιᾶ ἐχοσ᾽ 

τ ΟΥΔΕ πεϑ' ΟΥΔΕ Ἵερρε. ἐρὲ πετ πκὰρ ρχδϊῖε. ΔΎ ππ]πτὲε πε τ - 

πολίο ρωκϑ΄ ΤΕ ΦΗΚΟΟΎΕ ΟὝὙΕΛΑ ΤΕῊ π͵ὸχυρὰ ἈΠΕῚ ΠΆΚΧΤΟῸ ΕΒΟἋᾺ 
8 ΔΎω δΔορχδίε' ἐεδυωρωρο οἴται πλᾶοο πώλλλλο. οεπᾶκᾶ 

τίϑεερε ποίων Εβο0Ἃ πθὲε νουρβὼ πούϑδ πεΕΔΟΟλε ΔΎΩ ΘΕ 
πογαᾶ πρᾶρερ, Πβον τε ΔΎΩ ΘΕ ΝΟΎΠοΟΣίο εοῦηο. ἄγω 

156165. 1, ΚΕ, πώηρε πδαλώο -- ποοΐοο (51ς) -- οζειου --- 5 ἐεπκδρ, (ϑῖς φαοααο ἢ.) 
ΡΙῸ πκᾶρ -- ἢ. βεζϑηρε -- ἀηΐα δἴπκδιο ΤΟΥ ΟΠ. ΔΎΩ --ἰδΎδϑετει-- ἡθετησαν -- ὃ Ὁ. ΔΎερε 

σον -- πεοχοεῖο (Ὁ, ἵπεοχοειο) ΡΓῸ τὸν χτησαμιενον, ΠΕΡΓ. 5υγ. εἴ Να]ρ. Α44, αὐτου 

- ΚΕ. πηοηάοβε οοὺ ᾿πουώλλ, Ὁ. σοΥτ πουθλλο - πδἌδοςο -- ΜΕΠΡΗ. ΠΘΌΓ. οἵ ψα]ρ.; 

ΚΥΓ, Ξ- τ. ὁ λᾶαος -- πεησή δπν πίαα, Μ, ϑὅυχ. εἵ ασ. με οὐ συνηχεν, ΝαΪρ. -- ΠΕΡτ. 
ΟΠ. με ---- ὁ ΒΕ, εἴ Ὁ. πογρεθποο -- Ε, ἐπουβε πεοπεράλδ (Ὁ). το πποβε. ποπεραλδ 

ἀλποπηροιὶ ...... Ε ἈΠΕ ΤΟΣ (1ε|, Π),..564. ἀΡ564116. κε)..." πΙΗᾺ -- ἢ. Ῥππετουᾶδβ 

-- "δύ πε πκεοδυ, Ὦ. δ: δέ πε πκεοδ, οἵ οπγ. εὐπάππτο εχώτη, Μ. οΥὐοῖ 

περοτ ετετειπδόσίτο, Να]ρ. 5:6 0 ρογομίϊαηι νοὸΣ μἰίγα Ὁ ὅγζ. -- ὅσ. τι 

ετι πληγητε; - πετηδιοαῖδ, Μοηρῃ. ἀπολιιξ ἔχε ὅπολλιδ, ΚΥΓ. Ξ- ΟΓ. ἀνομιαᾶν;, 

νυϊρ. ππρνυ ὐρμηρι ΠοΡγ. ΠῚ - Ὦ. τϑοῖ8 εοὐτκᾶς οἵ εοὙλΎπη -- ἢ πεγου- 

ἔρητε εἴ τευᾶπε Ἴδίοιι Δῦβαια αυτῶν -- [), ἀκα... ἐπουοδο.. «νον ΕΠΟΎΕΛΕΆΚΗΛΑΕ 

δι πε -- ΠΟΥΠ ἈΥΤῊ (Ὁ, ἘΠΟΥΠΔΥΤΗ)... οὖ τκᾶο ρῖῸ Μ. ετῴσλλολα, οἵ σσ. φλεγ- 

ψιαινουσα -- [), εαλαατ,,., ΑδἌδιταλδ τε μαλαγμα -- 14. ἀαρρε --- Ἶ γώ ρηπι. Μ. 501. 

εἴ Οἵ. οὔ. - Ε, τηρηάοθβαο δῶ ττετμπολιο -- ὮὉ. ΦΕΚΟΟΎΕ -- ἰά, οὐτὴ φεἌδΔοΟ 

πρυλξαλο -- Οἵ. εἴ Μ,, ϑυγο--ποχ. [ωἰϑραυ «Ὁ -- " Ὁ. δὲ ουλλδ. πεἈοολε -- εν ἀμιπελωνι ; 

Μ, οτγάϊηθ ἴπύοῖθο πφρητ πουϑᾶπδρερ πχιχι ὅλες ΟὙβομττ πελλ Ἀπρρη  ΠΟΥΟΚΎΠΗ 

θεῖς οὐδ οδλοι --- 5 Μ, οὔ], ρτίη. δΎω. 

54]. 1,1-0. 

Ὄ Ξ! 

Ῥ- πᾶ: 



ϑ Ρ. ἵν : 

ἩΔ τΗ: 
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ποὰ ΒΗᾺ χε ἃ πχοεῖο οάβάωθ ὼὠχπ πᾶν πΟΎοπερλλᾶ᾽ εὐὐχε 

ἄν ϑωπε θὲ ποολολλνὰ ἄνω Δπεῖνε πυτολορρᾶ. . . . . 
ἢ ἵχεκλα ΤΗΥΤΝ ὙΒμ8θε ΤΗΥΤΝ ΠΎΉΕΤ ΠΟ πνεϊπονηρὶδᾶ Εβ 0 Ὰ- 

δ ΝΕΤΝΡΗΤ ἈΜΠΈΛΑΤΟ ΕβΟᾺ πνηᾶβδαλ' ΔΔΩΟῪΥΝ ΟΝ ΝΕΤ ππο- 
τ Ηρίδ᾽ χὶ σβὼ ἐρ πετᾶ νου ἷνπε ποὰ πρᾶπ ποΎρας 55- 
ι8 ΠΕΤ ᾿ΧΗῪ πόονο᾽ κρῖνε Ἀαπορῴφᾶνοο τλλᾶϊε τεχηρᾶς πτε- 

ὙΝεῖ᾿ Ν ΤΕΥ ΝΟΥ ἘΝΕΤ ΠΕΡΗΎ πεέεχε πχοεῖο᾽ ΔΎ ἔπε πε- 
ὙΝΝΟΒΕῸΟ Ἶθε ΝΟΥΦΨΟΪΝΙΚΟΥ Ν᾽ νΝΔ ΤΡΕΥΟΎ δ πθὲ ΝΟΥ Χίωπν᾽ 

εωπε Ἅε ΕὙῸ Ἶἴθε ΝΟΎΚοκκοο νη ΤΡΕΥΟΎ βἄ πϑὲ που- 
ιν ΟΟΡΤ. ἄγω ἐρᾶν ΤΕΥ ΝΟΥ ΜΝ Ὴ͵ΤΕΤ ποτα ποωΐϊ πᾶτᾶ- 

ὃ ΘῸΝ ἈΠπκᾶὰρ, ΤΕΥ ΝΔΟΎΥΘΛΛΟΥ ΕΤΕΤπΔΝ Του Ἅε᾽ ΔΎΩ 

ΜΝ ΤΕΤΝ ΤΆΤ λΑ πουΐ ΤΌΟΗΟΕ Ν᾿ ΔΟΎΕΛΑ ΤΗΥΤ Ν᾽ Τ ΎΑΠΡΟ τὰρ 
Ἀκπχοεῖς οἄβδωτ. τὲ πνΤάσχε δϊ--ὋἜς. τ 

8 ἔχε οενᾶκᾶ ϑίληλι εβθολ᾽ ἄγω ἃ ΤοΥυλδῖὶδ ρε ΔΎ πνεὺ- 
λᾶς δὴ οὙὐδνολλῖδ'᾽ ΕὙῸ πᾶ τ ᾶρτε δὴ πὰ πχοεῖο᾽ χὲ ἃ πεὺ- 

9 ἙΟΟῪ ΘΒΒΙΟ ΤΕΝΟΥ δἄΎωῳ ἃ πωυΐβε ἈἈΠεΎρο ἄρερὰ Τὸ] ΕρΡΟΟῪ 
ΔΎΩ ΔΎΟΥΩΝ, ΕεβοᾺ ποολολιδᾶ᾽ ΟὙΟΪ ΠΝ ΤΕΥΨΎΧΗ χὲ ΔΎΧΙ 

ι΄ ΟΧΝΕ ΠΟΎΓΘΘΟΧΝΕ ΕΟἸΦΟΟῪ ἘΦΟΎΝ ἘΡΟΟῪ εΕὙχΧὼ 00 ΧΕ 
ἈΔΡΕΝΑΛΟΥΡ πλίκδίοο. ΧΕ εὐλλοκρ ἐρρΟ ἔρον 'ΤΕΝΟῪ δε ὁε- 

"- πᾶδογώλα πνεόρωωσ πνερβηνε Ν πε σιχ. ΟὟΟΪ ἀπά πολλοῦ ΧῈ 
19. ΦΗΠΕΘΟΟῪ πετ νᾶ τἄᾶρου κα τὰ περβηνε πνεησὶχ ᾿πᾶλδᾶοο 

9. Ὁ. εὐχπε --- 5 Μ. Ιερῖτ καὶ δηῖς τῆβε -- πεσπρητ, Μ. εἴ ὅγγ. Ξ-: Οσ. τῶν 
ψυχὼν ὑμῶν --- ᾿ἶ 5414. -- ΠΒεῦτ. εἴ ΝῸ]Ρ. οὐ. καὶ ἃπῖς ταλᾶτε --- ὃ ππτετπροτπ 

ΕΠΕΎ ΠΕΡΗῪ ΡΙῸ διελεγχθωμεν - πουφοϊπικουμ -- Φοινιχουν - Οπονοζίωπ - χιονα 

- Μ. οΥτορ ρσὸ ἅδε, εἵ ἴῃ ἤη. δἀά. πογώβϑ -- πογκοκκοο -- χοχχῖνον --- Ὁ ρλβδὼτ 

αθοϑῖ ἃ οθίθιβ --- ΠῚ, ὃ Μβϑηρῃ. εν πουδπολλιᾷ -ος- " πωΐϊβε -- πιυιπε, Μ. πωιπὶ 

-- 9 δηῖς ποολοιιᾶ ςοά, ΟΠ. ἈΣΠΕΎΠΟΒε ΠΘῈ ; ΨΘΙΒΙΟ ἀγαδίςσα ἰαῖογα 5 Παθεῖ : ἐν οἰ 5. 
φιλο ἱ δα άδο ; Ογ. τὴν δε ἀμαρτιαν αὐτῶν ὡς Σοδομων ανηγγεῖιλαν καὶ 

ενεφανησᾶν -- ϑγτο-Ποχ., 56 ργὸ δε πὰ. καὶ; Ν]ρ. -- Βοδτ. οὐ ρϑοσαίμνι δέεπ φιεαδὶ 

ϑοάονια ργαθαϊσανογπί, πος αδδοοπάθγμηὶ; Μ. δυϑιών ἍἈε ἀκπουποβι ἀερρη τ πὰ 

οοοαλᾶ ΟΥῸΡ, ΔΎΟΥΟΙ Ρ 6] ΕΒΟᾺ ἀκφρητζ ἀκ μὰ τολλορρᾶ --πι Χχχα (ρ. Ὅτε -οτς, ἰοςῖ. μακς ) 

οὔ. ἔρον ---- ᾿δ Ἰάθπη ἀδρηάλουρ...... Ἀλλοκρ, ἐρῖκρα ἐρὸρ ΓΙῸ οτι δυςχρηστος 
ἡμῖν ἐστι -- ππεδρωωσ᾽ οχ ἢ, χχχπ, Ὁ, (ἀπ ρωδι ἢ. τὰ, ἰορὶς ππδέρωβ -- π. χχχῖῖ 

ππεύϑβηνε (510) ππενδῖκ, οἵα Ὁ), πηπενδίκ -- Μ,, ὅυτ. τ τὶ αὐτῶν --α ᾿ οοά. πε- 

χε (5ϊς), οἵ οὔν. κατὰ περθηνγε ππες δίς, ααδο πηαταα νι ηγ8. ἐχ οοά, χχχαῖ, αὶ, Οὐὔλῖτ- 

ἴθὴ8 χε, ἰορὶτ ᾿ρααπεθοου πευπατᾶρου., (ἢ. τὸ, πεν τᾶϑου ), Ὁ. νοσο ϑεππεθοον 

ἘΕΤΔ ΤΟΛΧῪ ΕρΟΟ] ἀΌΒα6. “χα. 

[ς αἱ. 1, 16.210. ΠῚ, 8-12. 
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ΝΕΤπρᾶκττρ ΟρΙτ λ Ν᾿ ΔΎΩ πετάπδί,τεϊ ὁ πχοεῖο 

ἐρῶτῆ. πᾶλδοο πε τ τ λδ εῖο τ Ν πλᾶνδ ΛΟ π΄ ΔΎΩ 
15. σε ΤΟΡΤΡ ΠτερΪΗ ΠΝΕΤ ΝΠΟΎΕΡΗΤΕ. δλλᾶ ΤΈΝΟΥ πχοεῖο 
“ΝΗῪ εὙὐρᾶπ' ΔΎ ἀνά τάδε πεολᾶοο ἐρᾶὰ ΤῸ] εὙρᾶπ'. ΠΤΟΩ 

πΧΟΕΙΟ ΟΠΝΗΥ ΕὙΡΔΠ ΜΠ ΝΕΠΡΕΟΒΎΤΕΡΟΟ Ἀπλᾶδοο ΔΎΩ ἈΠῈ 
πεᾶρχων. ΠΤΟΤΝ Ἅε ΕἼ θεὲ ΟἹ Δ τεσ πρωκρ, πᾶλλᾶ πε- 

ι5. ἌΟΟλε ἀΎω πΤΡπΠ ἌΠΡΗΚΕ οὴ ΝΕ ΝΗΪ. ΕἼβε ΟὟ ῬΆΤΩΤ ΕΝ 
ΤΕΥ χὶ πᾶλδᾶοο πόοπο ἀγὼ τΤετπ ἷπε πρὸ ᾿ἌΠρηκε. 

1ὸ πᾶὶ πέτερε πχοεῖο χὼ ΜΜΔΟΟΎ ΧΕ ΕἼ βε χε ἃ πῴϑεερε π- 
οἵων χίοε. ΔΎω δΔΎλλοΟυε ΟΝ ΟὙλᾶ Κρ εὐ χοσε ἈΝ ΟὙΚίλΑ 
πΒδΔλ᾿ ΔΎΩ εὐοώτθε ΝΝΕΎΘ ΤΗΝ ΟΝ ΤΕΡΙΗ ΝΝΕΎΥΟΎΕΡΗΤΕ οἷ 

17 ΟὙΘΟΠ᾽ ΕὙΟΩΒβΒΕ ΟΝ ΝΕΥΟΎΕΡΗΤΕ οἱ ΟὙσοπ' δΎω “πνοΎυτεἊ 
πᾶϑββῖο πνᾶρχν ππώϑεερε ποίων. ΔΎ ποὸὸ πᾶόσώλπ Εβ 0 Ἃ 

ι5 ἩΝΕΎΟ ΧΗΣ. ολλ ΠΕΡΟΟῪ ΕἸ ΔΎ ΔΎΩ πχοεῖο πδοϊ .᾿- 
ΠΕΟΟῪ ΝΠ ͵ΤΕΎΡ βου ΔΎΩ ΝΠΕΎΚΟΟλΛΕΟΙΟ᾽ 5.Ν ΝΕΎΦΟΣΔΚ᾽ 1 πεὺ- 

1. Κοσελλβοο ἈΠ ΝΕΎ Δ ΝΙΟΚΟΟ (ἍΝ πεΎκΚάθελιδ᾽ ΝΞ. ΠΚΟΟΆΛΟΟ 
3) ΜΞ ΠΕΎΡΟ Μ.Π πεολλῖίνε ἈΧΠΚΟΟΛΛΟΟ ΞΜ ΠΕΎΕΟΟΥΎ ΜῈ ΝΕΥΛΟΔΛΗ᾽ 

ἊΝ πεΎΨελλίον ἈΝ πευν τ ἈΝ ΝΕΎΞΖΟΎΡ᾽ ΜὍ}ὝῈῚ πευπερί- 
Ὁ ἌΕΖΙΟΝ᾽ ἈΝ πευόᾶχε. "ΛΠ ΝΕΤΟῸ ΠΧΗΟΈῈ ΕΤΕΎΜΗ ΤΕ "ΠΝ 

ΠΕΤΕ ΟΔΎΤΑΔΎ οΊ'ΩΟΟΥ ΟΝ ΠΕΎΗΪ ἘΝ ΝΕ ΤῊΗΝ πλᾶκων 

ἐἤ χχχη, “πετππρακτώρ, τα, .... πρᾶκτώπ, Ὁ. τϑοῖβ πετααπράκτωρ (βίους βἀϊ- 
ἀϊται15) τε οἱ πράκτορες ὑμῶν --τὸ. πετηδιπξι τί, ΧΧχιῖ -- Ὦ, πεταπδίτεϊ ξ ον ἀπαιτουν- 

τες -τὸ. πδίλδοο πεταλπρδκτῶρ πε ταδεῖο, εἴ οὔἹ. πλᾶδηᾶ ϑακτπ -- πλανωσιν 
υμαᾶς ; ΧΧΧΠ, πετταλδίο οἵ ο ΤΟρΡΤΡ -- τὸ. πττεῖρε ῥΓῸ ππερίη αὐ ἰθαραπί χχχπ. εἵ Ὁ. 
-- “" πῆν - Μ,, ὅ5υζ. -- ταες. χαταστησεται -- το. - Μ. οπι. αἰτογα πη Πδιη βΕ] ΟΠ ϊα πα 
-- "΄ Ἰάοτη οπῇ. τῦτος, ποεῖ οπηρ (Ὁ. ἐπ υ) εὐρᾶπ -- 14. Οὔ]. δἰϊθγα πὶ Ἀπ 
- Χχχπ. παδροζώμ - ϑυγ. οἵ σγ. τῶν ἄρχοντων αὐτου, Μ, πογδροκώπ..... ἔπδι τδ- 

δδίλολι,,..... ΠΕΤΈΠΗΙ -- ἢ, ΧΧΧΙΙ. “χπαλᾶ. --- ὅ ῃ, το. ἌπΦηκε, ἢ. ΧΧΧιΙ, εἴ Ὁ, τοοῖς πη- 
Ι . --- - δηκε --- 'δ ἢ, ΧΧΧΙ, ΟΠ}. ΡΙΪΠῚ. χε -- ἴὸ. ρὰξ πεγαλδκρ, Μ. ἕγεῖς ορᾶππδρθι, 50Γ. -- (τ. 

τραχήλῳ -- ΧΧΧΙΙ. 43Επ οΟὙκία" -- 4. διτοώλι (519) οτὶ' τερίη, οχηϊμτῆθθοηβ ππΕ Ὁ ΤῊΝ 
- Μ, ππούρβωο, ΘΥΓ,. -- ΟΓ. 5πθ αὐτῶν -- Π. ΧΧΧΙΙ. ΡΙΙ.. οὶ οὝοοττ, το. ΔαΪΘ ΠῚ ΟΠ]. ΕὙ- 
οώβε δῖ πεγουεέρητε οἵ ουοοπ --- [ἶ 14. οπη. ΔΎΩ ΔΡ ἱπ|τἴο, οἵ ἰερί: πώῦηρε ποῖώκ; 
Πῖς ἀσ5ιπίϊ ἰθςῖίο ςοά, χχχῖ -- ππενδοζηλλδι -- τὸ σχημια αὐτῶν --- ὃ κεγχοσαλκεοῖο (516) 

Ξ Α, τοὺς χοσμους αὐτων, 1(. ϑυτο--Ποχ. (ςἴγ. ΕἸ6] ἃ δά ἢ. 1,), Μ. πουγοολοεὶλ, ΟἿ, οπ1. 
-πλῖ πευκοοελλβοο στ πεγυδηπίοκοο -- χαι τοὺς χοσυμβους και τοὺς μηνισχους Ἶ ᾿ Σ : ἊΣ -- “" πεγκδθειλδ,, Μ, - Οσγ. το χαθεμα, ϑυγο-ῃοχ, μᾶδν, --- 20. Ε,, οβοϊϊδηϊοσ οηλ. ἀκ- 
πκοσλλοο -- Ξ»ΜΠΕΎΞΟΟΥ Εἴ 5ϊς ἴῃ βθ4ιθηΈι5 - Μ,, ὅ0ζ. -- ὅτ. ἀρβῆαις αὐτῶν -- πεΥ- 

᾿ ᾿. “ - “. ΔῊ (510) ΡΓὸ τοὺς χλιδωνας -- πεγψελλίοι -- τὰ φελια - πεΥπερίλεξιον -- τὰ 
τ Ρ α , ΡΞ ᾽ ᾽ περιδεξια --- "' πετο,... ἔτεναλτε ΡΙῸ τά μεσοπορφυρα,, ἴΐ, ἰηΐγα, 

1641. 111;.13.22} 



 Ῥι ἘΣΤτ': 
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ὙΠ: 95 ΕἸΠΡΙΟΟΥ  ἈἈΠῸὋ ΝεΎποΟ ἌΝ ΝεΎρ Δ κι θίνον ἈΝ πῶνο 
ΕἼΤ Δ ΔΗΥ δὶ νοΥΎθ᾽ οἱ ακίνϑίνον δὶ ΟὙοοπ' ἈΠ πεΎρωπ᾽ 

1 ΧΑ ΝΕΎΠΡΗ. ΠΕ ΟὙοει ᾿ὐὧὐὧπε ΝΔῪ πλλὰ ΠΟΎΟΤ δίνου- 

“ε΄ ἄγω παλὰ πουοχο Τενδλλορε ΠΟΎΝΟΥΘ᾽ ΔΎω παᾶ π- 
ΟὙΚΟΟΛΑΟΟ ΝΝΟΎΒ ΝΤΟΥΔπε οενᾶφρε εἐκεχὼ ΕἸ Βεὲ ΝΟΎ ΒΗΎΕ' 
ΔΎΩ εἐπαλὰ ΝΕ ΤΗΝ ΠΧΗΛσῈ ΕΤΈΟΛΛΗΤΕ τέπᾶλλορε πουσο- 

95 ΟὟΝΕ. ΔΎΩ ΝΟΎΘΘΗΡΕ ΕὙΝΕΟΟΟΎ οενᾶφε ΕβοΟἋᾺ δὴ ΟὙΟΘΗΘ]Ε" 
9. ΔΎΩ πετνχώῶρε Νᾶρε οὴ ΟὙΟΗῚΕ ποεθβ βίο ΔΎ πετῆ- 

ΤΉΗΒε ετκοολλεῖ σενᾶρρηβε ποεκᾶδ τε Ἀ“)α Ύδα τε ΔΎ ποε- 
Ρᾶφτε εχϑλκ πκᾶρ. 

: 18 οΥοΐ πνετοωκ ΝΝΕΎΝΟΒΕ πθε ΝΟΥ ΝΟΥ, εὐ οἵ ΔΎΩ πεὺ- 
ι. ἄπολλῖᾶδ ΘΕ ΠΟΎΥΛΟΥΟ πῆᾶρ βεο, πβᾶροε εἙτχὼ ψκλ1ι00 χῈ 

λαδ ρει δεέπη ἔρον ἘρΟΎῪΝ ΠΝΕΤεΕΙΝ ΔΑ ΔΎ ΧῈ ἘΝΕΝΔῪ ἘΡΟΟῪ" 
ΔΎΩ Μἄρε ποχπε εἴ ἈΠεΤ οΥΎᾶ β ἈΚΠΙΗ Σ᾽ ΧῈ ἘΝΕΟΟΎΩΟΝΕΙ. 

90 ΟὟΟΪ ΝΝΕΤ ΧΟ Ἄλλλοο ΧῈ ΝΑ ΝΟΥ ΠΠΕΘΟΟῪ ΔΎΩ ππετπᾶ- 
ΠΟΎΟ ΦΟΟῪ ΝΠΕΤΟῸΠ Ἀπκᾶκε ΠπΟΎΟΘεΪΝ ΔΎΩ ποΎοεῖν πκᾶκε' 

:᾽. ΝΕΤ Χὼ ψκ3100 χΧὲ πετόδιθε ρολό' ΔΎω πετρολό οἄζϑε. ΟὟὙΟΪ 
ἘΝΕΤΟ ποᾶβε ΝΔῪ ΔΑ ΔΎ ΔΎΩ ΕὙῸ ΠΡΆΧΝΡΗΤ ἈΞΠΕΎΛΑΤΟ 

Ὁ ΕεβοὰᾺ. οὐὙοὶ πνετ χωῶρε ετοὼ ἈΠΗΡΠ᾿ ΔΎΩ ΠΑΎΝΔΟΤΗΟ 
9. πᾶϊ ΕΥ̓ΚΥΡὰ ἈΜΝΠοΐϊκερον.θ᾿ πεν τλλδεῖο πάοεβηο ετβε λω- 
4 ΡΟΝ᾿ ΔΎΩ ΕὙΟΪ ΝΤΆΆΝ ΤΛε πλίκδιοο. ΕὙἼδε πᾶὶ πθεὲ πῦδρε 

ΟὙΡώΟΥΕ ᾿λοΎρ, οἵτη ΟὙΧΆΒεο πκωρτ᾽ ἀΎὼ δΎρωκρ, οἵ τη 
οὙδᾶρ, εὐοωκ᾽ ᾿ΤΕΎΝΟΥΝΕ πάζθωπε πθεὲ που οεΐϊ" ἄγω πεΥ- 

3 μεγζτην πλδκῶν ετπριώου ρῖῸ τὰ διαφανὴη λαχωνικα, Ε. 5οδοηβ πἰἌλκω, 
μα νἱάϊε ᾿ἰμβοϊατα ΒΌΡΟΓ ὦ --- ὅδ ροβῖ ρηϊη. πευριλκιποΐποα {τὰ υαχυνθινα) 

οπι. καὶ χοχχινὰ - πευρωώωπ ἈΠ πευπρηώ, Οἵ. θεριστρα χατάχλιτα, Μ. πιερ- 

ων πκδτδκλητου -- “' πδῪ σοΙοαὶ ΠΟ ἃρῃοβοαῃῖ --- "ὃ πογίθηρε, Μ. εζ ϑυγ. - ὅτ. ὁ 
υιος σοὺ -- ροβῖ ετπεοοου Ομ]. οὺς ἀγάπᾶς --- "ὃ πεττ τε ετκοοακεῖ, ΑἸ} αἰ θηχαι 

τοῦ χοσμου ὑμῶν Ν,. 5 ππεύποβε -- ϑυσοόσ-θοχ., Μ. ππιποδι πον, τ. τὰς ἀμαὰρ- 

τιας; Ναϊρ. Ξ- Πορτ. ἐπὶ χεϊαίοηι -- πεγᾶ ποαιῖξ, Μι-Ξ τ, τὰς ἀνομιας, ϑυτο-δοχ. ἰσδωωνν,, 

Ψυ]ρ. -- πΠοῦτ. ροσοσαίμηι --- Δ᾽ Ἐς. ολ. κε ῥυϊπγαπι -- δέπη ἴῃ Γαβαα -- ἔροον -- Μ,, ςοτοτὶ 

ΟἹ. --- ᾿ἢ πετοπ, ὅυζ. οἵ τσ. οἱι τιθεντες. Μ. πνετχ ἅκλλος -- πετ χτὦ ἄξεκῖος -- Μ,, 

ϑγγ. -- Οὐ. αἵ βαρτὰ οἱ τιθεντες --- "᾿ πδῪὺ ἈδλδλῪ (5]ς) - Μ. πῶον ἀξαδνυᾶτου, ΟὟ. ἐν 

εαυτοῖς -- ϑΎΓΟ-ΠΟΧ. «ϑομαϑ χα τς δ᾽ ππετκώωρε, Μ. εἴ ὅγγ. -- ΟΥ. οἱ ἰσχνοντὲς 

υμων -- Κι ππηρπ -- Εὐκυρὰ ἀκποΐκεροι ῬΓῸ οἱ χερᾶννυντες τὸ σιχερᾶ - Ἔξ οὼκ 

Ρῖὸ ἀνειμενη.) Μ. προρώαλι ἔρε ρῶς) ὅν πδο, ϑυιόσμοχ, δῶσαν. 

[5αἱ. 1ΠΠ|,.23-26. Ν', 18-24. 



ἘΝ ὙῸΡ ΚΑ ἃ ΦΥ ΕΥΎ Ὶ  ΥῊ ν τὺ ΤΡ ἀρ τ ΠΑ, ΜΟῚ ἈΝ ΠΕ ἀμ τ γ Ὁ 
ΠΥ εν Ὺ λῶν ἀραὶ πα ΩΝ ; } Ἷ ἐ γῳ ; ἢ 

Ν 
᾿ 

228. 

Φρηρε νᾶ χίοε πθὲ που ῖδ' χὲ “ἀποΎε ἐπῆολλοο »πχοεῖο 
5. οάβδωθ᾽ ἄλλᾶ ΔΎ που Ἀππετουδᾶβ ἈἈΠΙΗῊ Δ. ἃ ΠΧΟΕΙΟ 

οἄβδωθ δών Ὁ ὯΝ ΟὙΟΡΥΤῊ ἔχλλ πεο͵λδοο' ΔΎ ΔΟΝ ΤΟΟ ΤΟ 
ΕΧΟΟΟῪ Δοπὰ τ ᾶσ0εΕ ἈκλΛΟΟΎ ΔΎΩ ΔΟΝΟΎΟΛΟ ΕΧῊ ἘΠ ΤΟΟῪ ἃ πεΥ- 
ΡΕΟΛΟΟΥΤ πε πθε πνεΐε ΤῊ ΟΝ ΤΆΛΗ τε πτερίη. ἀΎ ἐν 
πᾶὶ 'ΤΗΡΟῪ Οερ ποΟΟρε ἀπ΄ οεοΎερ, ἄπολλίᾶ εχὺν πευδ ιν λαῖδ' 
ετβε πᾶϊ ον ἃ ΤΔΚΟΟΥ πόι πχοεῖο οάβδωτ. 

"Ξ 

9 ὙΕΙΟΦΗΗ ΤΕ ΠΟΤΕ πδο ΤῊΡ πὲ πχοεῖο νηδωθωπε εἶνδ- ἢ 

ὅτε ἔροο ἀΎω {ηδουχδὶ ἐβοᾺ δ τοῦτο, πηδρροτε ἂν 
ΧΕ ΠΔΕΟΟῪ ΔΝ πΠΔΟΛΛΟῪ πὲ πχοεῖο δοωπε πᾶὶ που τΤΉΡ. ἢ 

3 ΟὙΤΤ Ὁ, ΜΟΥΑΔΟΟῪ ΟΝ ΟὙΟΎΝΟΟ ΕΒΟΔΟΝ ἈΠΎΣΗ Ἀπουχᾶδί. 
4 ΔΎΩ εἐκνᾶχοοο ἈΜΝΠΕΡΟΟΎῪ ΕΛ ΔΎ ΧῈ ΟἈΛΟΎ ΕΠπῸσ᾿ (Ὁ 
ΕΒΟᾺ ον πειρᾶν χὼ οὴ᾽ πρθῆοῦ ΠΝΕΟΦΒΗΎΕ ΕἸ Τ᾽ ΔΕΙΗΎ δΔρὶ 
πρλεεΎε χε ἃ περᾶν χίοε. ΟλλΟΎ πρᾶν χε δοεῖρε πον ΒΗΎΕ 

6 ΕὙΧΟΟε᾿ χὼ πηδὶ ορὴλ πκᾶρ τΤΉρα,. ΤΕΔΗΣΔ ΝΉΕΤ ΝΟΎΝΟΟ᾽ 
Θ᾽ ΕΤΟΎΗΡ, ον οἴωπ᾽ χε ἃ πετουᾶδβ ἈΛΠΙῊΣ χίσοε οὴ τεο- 
ἍΔΗ ΤΕ. 

ΧΠ,9. οἵ πουλδεῖν ΕΧῊἮ ΟὙΤΟΟῪ ξοίχοοε εὐοΎς Εβο λ΄ χἴοε 
ἩΓΤΕΥΎΝΟΛΛΗ ἈΠΡΡΟΟΤΕ οὐπὸ πΝετ πό ἴχ δον πηπᾶρχων. 

ὧι 

"Ἔχε χππουεω (5:.), Μ. χε οὐηι τᾶρ Ἀπογογώω, 5υγ. - 6ὕ. οὐ γὰρ ἡθελησαν 
--ἰ Ροβὲ δυτπουσό οἵ. οαπὶ Μ. τὸ λογιον --- “" 1η1{ἴ0 οἴ. δύω -- Δαπᾶτδοσε - χαὶ 
ἐπάταξεν, εἴίατα Μ, Πίς οπι. χάνι -- Δα πονδό ἔχε ττοοῦ, οσδίοτὶ παρωξυνθὴ τὰ ΟΡ 

- δηΐθ δ᾽ οἴη. χαὶϊ -- σερ ποῦρε δε ([ζο04. ο) υϑ46 ἴῃ ἤη. Ῥῖὸ οὐχ ἀπεστράφη 

οθυμος αὐτου (Μ. οἵ. αὐτου), ἀλλα ετι ἢ χειρ ὑψηλὴ --- ΧΠΙ, ὅ ππούτε -- Ὁ. Μ. Α. 

ἤρΡγ. οἵ Ψαὶρ,, 5υζγ. -- ὅσ, ο θεος μου -- πε ποεῖο 501.15 μὰ. ϑϑβίἀϊοι5 -- δ πδου- 

“Ἔδιΐ Εβ 0 οὕποῦτο --- ἢ), Μ, ὅυτο-Ποχ, οἵ αῖ. ἴῃ πηαγρ. σωθήσομαι εν αὐτῳ,, το]ῖ4υϊ 

ΠΟΙ ἀρηοϑοθηΐ -- ἀηΐα δας πε 56Π14. οπλ, χαϊ -- πο τηρ (πδὶ το ΓΤΟΒΟΠΡί4) ΡΓῸ εἰς 

σωτηριαν ---- ὅ Ἰηϊο ΟΠ. χα! -- ςοά, ογῶτρ, οή ογάλοον, ἢ. τῷ ποὺ... -- ἈἈΠΥΎΤΣΗ 
- .,, σοἴοτ! εἰ τῶν πήγων --- ἡ Ὁ, τοοῖα5. ρα περοοῦ -- οϑὰκ. πεείρᾶδιε, Μ, οὐδε πει- 

ρδι, ΟΥ, τὸ ονομα αὐτου -- ἢ, πτρεθποο --- ̓ ροβί επρᾶη οοά, ομῇ. ἀχπχοεῖο, ἢ, ἀκπόο 

- Ὁ, πρειρβηΐνε -- 5 ἰάθη) τοοῖϊ5 πετονηρ, - ον χατοιχουντες -- ἰάθη ἴτε πΙΗᾺ 

-- ΧΠ],. ὁ Τὴ. συπη σοΐοτ5 ΟΠ. εὐ χοσε, οἵ ἰερί: εὐογος ἀΡρ5416 Εεβ0Ἃ, ρῖὸ πεδινου 
- Ἡπτετίτολλη, ΘΥΓ, ΠΟΡΓ, οἱ Ὅτγαθο, τὴν φωνὴν αὐτοῖς; Μ, πῶτει (ρτῸ πῶον) τπε- 

τεποϑη, Ἅα]ρ, νοσθηι -- ἀπρρϑοτε -- ἢ), ΑἸἰοχ, οἵ Μ,, τϑ αὶ ἤθη ἀρηοβοπηΐ -- Ὁ).. οπτ 

πετπσίχ, Μ, εἵ ὅυζ, -- ἀσγ, τῇ χειρι; Ὗυϊρ,. τ- Ποῦ. ἰοναΐο μιαμιηι. 

ἴσαι, Ὗ, 21. ἈΠ τα ΧΗ, 2, 

ὝΠΗ: 

τπθ: 



ρ. τε: 

. ΧΧΧΤΙ, 

.ὟΕ: (0].2. 

᾿ ΒΟ ΤΕ 

ἘΘ Ὺς 

φῆ. 

8 ἄποκ ετνᾶρων᾽ ΔΎΩ ΕἸ ΔΝ ΤΟΎ ΟὟΝ τῖτσδλο ΝΗῪ ἔχὺκ 
«δα πᾶσών τ᾽ ̓ εὐρᾶζϑε ἀΎ εὐοώ οἵ οὐόοπ. τεέολλη πῆη- 
δθνοο εὐνδιυου οἴχπ ΠΝ ΤΟΟΥ πριλληῆε πρθποο περ- 
ΡΟΟῪ ΠΝΕΡΩΟΎῪ ἈΠ πρθῆοο ετοώονυρ,. ἃ πχοεῖς οάβᾶωτ 

ὅ ΘΝ ΝΟΎΘΕΘΝΟΟ προλλίϑε απσλ εεΐ εβολον ΟὙΚᾶρ, ΕἸ ΟὙΗΎ" 
χὶν ἄρηχο ΠΝ ΤΟΝ ΤΕ ΠΝ  Πε᾿ πχοεῖο ΔΝ προϑλίε ΠΟΔ ετᾶκε 

ὁ "ΤΟΪΚΟΎΛΛΕΝΗ, ὙΔΛοΟΥΛλδΙὶ ἃ ΠΕΡΟΟῪ τὰρ ἈἌΠΧΟΕΙΟ ον ΕἘΡΟΎ Ν᾽ 
τ ΔΎΩ ΟὟΝ ΟὙώΘΘΟ ΝΗῪ ΕΒΟᾺΔ οἴ ται ΠΟΤΕ. ετβε πᾶϊ διχ 
8. πίλα πᾶ βΒωλ εβολ πτὲ ΨΥΧῊ πιλα πρώλλε ρδωώβ᾽ πϑελλο 

π δ ΤΟΡΤΡ ΠἶἨτΕ οπνᾶᾶκε ΤΑΡΟΟΥ πθὲ Νουορίλλε εονπ ἀλαΐοε 
ΔΎ οενδλακᾶρ ΠΡῊΤ ΟὟΥὰ πνᾶϑρεν οὐδ᾽ ποεπώσ ΜΠ ΤῈ 

9. ΝΕΎΘΟ ἈλοΎ θεὲ πουδᾶρ. εἴο ΠεροοῪ στὰρ ἌἌπχοειο ππου- 
ΤῈ ΝΗΎ πᾶ τ τα λόο οι ΟὙΟΟΝ Τ ἈΝ ΟὙΟΡΥΉΙ εκ ΠΝ ΤΟΙΚΟῪ- 

10 ἌΔΕΝῊ εὙὐχᾶϊε ΔΎΩ ετᾶκε πρθρνῆοβε οϑιχώο. ποΙοῪ στᾶρ π- 
ὙΠῈ ἈΝ ΠΟΟΎΝΡρΡ ΔΎΩ πκοολλοο ΤΉΡΟ ΠῚ πε πᾶ τ ἂν κ-- 
ΠΕΎΥΟΎΟεΪ Ν᾿ ἀΎω σεν ἄρκἄᾶκε ἐρὲ ΠΡΗ πΠΒΟᾺΔ δΎωῳ ποορ, πᾶ τ ἂν 

ι ἈΧΠεΕΟΙΟΎοεῖν. τνᾶρων ΝΗ ΠΕΘΟΟΎῪ ΕΝ ΤΟΙΚΟΎΜΛΕΝΗ ΤΉΡΟ᾽ 
ΔΎΩ πᾶἄσεβηο ΠΝΕΎΝΟΒε νᾶ τᾶκο πο πηᾶνολλοο τὰἂ- 

:.. ΘΒΒῖο πο ΝπΧΔΟΙΦΗΤ. ΔΎΩ οενάζϑωπε πόϊ πετωχπ 

ΕὙ ΤΙ ΔΙΗΎ ΕἘΦΟΎῪΕ ἘΠΝΟΎΥΒ ΕἸΤΟΟΥΤΠ᾿ ΔΎ πρώλλκε πᾶϑωπε εὰ- 
ι5 ΤΔΙΗΥ ΠΡΟΎΕ πώώδε εβολον οοΟὙφρ. τπὲε τὰρ νᾶἄρκδᾶκε 

ΔΎΩ πκὰρ πᾶκίλα χὶν ΝΕΟΟΝ τε ΕἸ θεὲ πόν Τὸ Ν ΤΟΡΥῊ ϑπχο- 

δ΄ Ίοςο ρῥηογῖβ γώ Ὁ. μὰ. δποκ, Μ. εἴ ὅγγ. - γ, καὶ εγὼ -- πίῃς Ἰάθγῃ Ὁ. Ἰερὶϊ ετ᾿- 
πδττου. σετββηνυ. λυ ὅποὸκ ἐτηδῖτ του. ΟὟ δετινδο -- Αἶθχ. ἀγὼ αὐτοὺς Ἡγιᾶ-" 

σμενοι εἰσιν" χαὶ εγὼ ἄγω αὐτους; εδάθηῃ Βα. αῖ. ἴῃ πηᾶτγρ. ἰηΐοτίοσα -- ἰά. εβοἋᾺ 

δι. πᾶσώπτ --- ὁ 14, δίας ρεθποο -- ἰ4. τοοῖθ τῖϑε πϑειλληηίθε -- ομοια. -. --ἰά. π- 
περρώου -- ετοωουρ δχ δοάβθηγ, ἌἿοά. τὸ. μαρεῖ ετοώου -- βεαυθητα ὃχ ἢ. Χχχιῖ. 

- Ὁ. πχοιο -- ἢ. τὸ. ρῶν ἔϑουν πούρϑπος πρεααῖωυε (14. ςοά. Ὁ. δὶς εἴ ἴῃ 584. γ.) 
ἈλπεᾺ δ (510) --- ὃ 14. οὔ. τύτοιττε, οἵ ἰθρὶϊ περεσλλιιυε “ἀπελδε' "τοικουάλεπη -- ροϑῖ 
ποϊκογαλεπτη ὅ84ῃ. οι. πτηρο -- ὃ ἢ, ογουζθυτι ---- ὃ ἢ, τὸ. εἵ ἢ. πρίζλο -- οἱ πρέσβεις 

- Ὁ. ρεππδᾶκε -- Ὁἴοσαὰς πη ΡΗ -- ον, Μορῆ. εἴ ὅγυγ. - ὅσ. μεταβαλουσιν 

- " πποῦτε 8015 δᾶ. ϑ8 14. -- Μ. πδιίτκῳω εθοὸᾺ οὐορ πᾶττδιλδῦ -- ΟὙΟΡΥῊ οχ 
ἢ. τὰ, εἴ ἢ., ςοά. χχχιτ. ΟΡΤῊ -- ςοά. ᾿πτοικογάληπε; δίης Ὦ,. οὐπὶ Μ, αἀά. τὴηρο 

“τ το. οἵ Ὁ. παδιε - ἢ. ετᾶκο ππρεῦρποβε, τὸ. πρεηρηοβε -- ΡΓῸ ϑικῶς Μ. δαδ. 
εβολρᾶ πκᾶρι --- δ τ ἴῃ αἰτοῦ, τ πὲ 56Γ1}8 ἸΠΒΟΓΓ ΠῚ οϑῖ -- χεπεγουοεὶν -- Μὶ ὅ τ. α]ρ. 

οἵ ΠΕῦσ., τ. αῦϑηια αὐτῶν --- ᾿ὐ ᾿πῖτῖο Ομ. Χαὶ --  ΤΟΙΚΟΎΆΛΕΙΝ ΟΧ ἢ. 1α., ἢ. Χχχαι, τοι- 

ΚΟΎΛΛΗΠΕ -- Π. τὸ. ᾿πδκω πού οἱ πτϑββῖο, βἰσας οἀὐϊαϊτ ΚΕ. --- ἢ ἢ, το, οἱ, 

μπης νεῖβ. -- ΗΕ. εππουβ -- ἐτοοτῖι -- συγ. βκοο, Μ. -- ὅτ, ἀπυρον -- Δγω το ὅυτ. οἵ 
Οτ., Μ. οἵ. - Ε. τπθπάοβο εβοἌρεν --- ᾿ἢ πάρκᾶκε, Μ. εἰ ϑγζ, - Οὐ, θυμωθησεται 

“ἢ, τὰ, κίαα χὶρ πεΟ ΟΕ ΤΕ. 

[Ξαἱ. ΧΙΠ, 323-13. 



δι 
ΤᾺ: 

τα εἰὸ οἄβδωθ δ3κ πΠεροοΎ ΕΤΈρε πεσών Ὁ πΗΎυ. ἄγω οεπᾶς- 

: πε πόι ΝΕ Τοεεπε ΘΕ ΝΟΎΘΘΧΟΟ ΕΟΠῊ Τ΄ ΔΎΩ ΘΕ ΝΟΎΕΟΘΟΟῪ 

εὐοορλς πο τακωπε πδὶ ΠΕΤΟᾺ ἈΛΛΛΟΟΎ ἘΡΟΎΝ᾽ ρολε ΕἼΡΕ 

οὙρΡώλλε ΚοΟΤ] ἐπελδᾶοο ἀυ Ἔτρε οὐρώλλε πῶτ ετ ἐχυρὰ. 
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ΠρΠΠρ ὀὀπττ- Ὁ ΠΥ ΝῚ χα] οἴδηπτ᾽ πταὶ δὴ τὲ θὲ ψἔπεκ- 

1 ΤΟΝΤΝ᾽ πτδὶ ἀν τε θὲ. ΄ῳὠδβ τ εβολ οεχίωυκδκ Εβ0Ἃ 

ΤΉΡΟΥ οὴ τοωλβίτηο τηρο ΔΎ τηνδόλελετ ἃ ΝΗ ΚΟΟΎΕ᾽ 

8 ΕΤΟΎΗΡ, ΟΝ Ἅεσελι' ἀῶ π πεχι πε ᾶπ οὶ. . . .. πῆ- 

οὐςϑε [πεοεβωΐν. τβὼ [πελοολε ποεβᾶ μἠχὰ [πετῶ μα κ πῆ- 

δεθποοὶ. τον τς πὰ ΜΩΣ τ Ν ο 
ἢ ΠπὸῸτπὸτΤΤ----- --- υτερα]οο.. .: κω [ποωοΥ] π 

9 ΝΥΔΎΧΟΙΟΪΥΟΟΥΎ [ΔΎΪχΙΟΟρ τὰρ πϑθδίλδοοᾶ. εἼβε πᾶὶ τνηᾶ- 
Ρΐλλε πϑὲ παπρίδλε πίδζηρ᾽ τ βω πελοολε ποεβᾶνιᾶ ἃ ἐδσεβωὼν 
τ δοΎε᾽ ΠΟΎΘΗΝ εἐρρᾶϊ ΔΎ οΝ ἄοᾶχε χε νηδρωλι εχλι 

τὸ πογώρο "πὶ πουχωώλε ΔΎΩ οενᾶρε ΤΗΉΡΟΥ. οεγδοῖ κ᾿- 
ΠΟΎΝΟΟ᾽ ἈΝ ΠΤΕΔΗΔ Εβολον πουλαδ πε λοολε ΔΎΩ “πνευ- 
εὐῷρᾶ πε ΟΝ λὰ πελοολε ΔΎ ΠΝΕΎΡΔΑ Ἡρπ ἐνίολλ' δηχνΝ 

ι: τᾶἂρ. ΕἼΒε πᾶὶΐ ΦΗΤ πΑΛΛΟΥΤΕ ΕβῸΟᾺ πθεὲε νουδίϑδρᾷ εχ 

“ὦὡδ β᾽ ΔΎΩ πετλπδοδ ΠΡΟ Ν᾽ ΠΘΕ ἈΠΟΟΒῊῪ πτἄᾶκδδο Πβρρε. 
τ 15 ἀπδωπε τὰρ ετρεοχίωϊπε. χε ἃ ωδβ οἷοε εχὴ πεὰὺ- 

ΟΕ’ ΔΎΩ ἀνά βκ ἐρ ΟΝ ἘΝΕΟΝΛΟΎΝΥ πόχ' ορώοτε ΕΔΗ Δ᾽ 
5. ΔΎΩ ΠΟΕΤ Λε ΤΟΎΧΟΩ :-ὀ πᾶϊ πε πῶδχε πτὰ πχοεῖο ΧΟΟῦὶ 
μ“εχλ “λβ΄ πθὲ ΝΎ δοΧΟΟΟ ΤΕΝΟΎ ΟΝ Ἰχὼ ψ.λλ00 ον 9034- 

τε ἥρονπε ΠΡΟΟΎῪ πχδίβεκη᾽ ΠΕΟΟῪ λωδλΒ πᾶ χὶ ο δὴ 

Γ᾿ ἀγαθοῦ -- Μ., οςοἴοτὶ ποη ἀρηοβοθηΐ -- οῶσλε -- ὡςτε -- ἢ. σοπίτα οοάϊοϊ5 αποΐο- 
τιταΐοτα ετεο χρδ. --- ΧΥ͂Ι, ἡ πτηρο ἀραϑβῖ ἃ σϑΐοτβ -- τπηδαλελετᾷ. (510), Μ. εκξεραλελε- 

τδιῖς -- Ἀεσελι ΡΓῸ Μ, δλεοεθ --- ἦ ἢ, ταὶ... ρῖοὸ τβω..., αὐ ᾿ἱπἀπΡ ἀητοῦ πᾶ. ςοά. 

- 14, ταοπάοβε ττδΎχοίου]....... σ᾽ ΟἿ, ἃ ΘΠΙΠῚ ΠΟΙ͂ δϑί Δ}1{π0 Ὡϊ51 Ἦν οἷ. ὩΠ1Πη1] 
ἀρραγοί βϑραίίιγη ναουτ ἱπίογ 114 Ὁ οἵ οοῦ --- 3 1Ιάθπὶ ᾿πθηάοϑβα τᾶϊ ρῖὸ πδϊ -- δια 

οἷ δοωυᾶίε - Μ, ογορ δοοδαι οἵ, ρῖὸ χα: ἔλεαλη - ἔπκδρώκ - ὅ0γ. οἱ ὅτγαες.; 

Μεπιρῃ. εγέρσλι ---- 0 1ῃ1τ0 οὔ. χαὶ -- πογαλδι ΠΕ ΛΟΟΕ -- Α.», σοἴοι ἀρ54π6 σου; 6 
ζοηΐγα ϑ4Π14, οἵη. σοὺ ἴῃ 1,18. πελοῦλε --- ᾿ἢ "δίοδρδ -- χιθαρα -- Β. πᾶοδι φοὺπ 

-- "" τᾶρ ρῖο χαι -- ετρεαχϊωυΐπε ρῖὸ ετρεκαϊωϊΐπε -- Μ. εθρεκωφιτ -- δῖοε Ξ ὅυσ. 

Οτ, υ]ρ. εἴ ποῦγ,, Μ, δασίοι -- ἔχττ πεοίθηγε, οοίοι! ἐπὶ τοῖς βωμοῖς --- 15 τϑε 

ΡΙῸ οποτε --- ἢ ΒΕ, πτεποὺ ετο χ ἀλλοῦ χε ςοπίγα ςΟαϊοῖ5 ἀποιτογταΐοπι; Ὑαϊρ. -- ΠΟΡΥ, 
ΕἸ πππς Ἰοομίι5 65: ])ογηΐπιι5, ἀΐσοης; Μ. οἵ ὅγζ. -- Οὐ. καν νυν λεγὼ -- προου - Μ. 

εἴ ΘυΓΟ-ἤοχ, ἴΠ ΤΠΔΓΡ,») ἴῃ ἴοχίᾳ γο1Ὸ οὐπὶ Οτάος, ἐτῶν, Ψα]ρ. -- ΠΘΡΓ,. φιαδὶ αππὶ, 

1541. ΧΙΠ, 14. ΧΥ͂Ι, 6-14. 

ἘΚΛΟΜΕΝΤΑ ὐρτο-ϑαμιριολ, ΚΟ}, ΤΠ, 929 

π σΟ.» 

Ἔν ἘΚ ΧΎΝΣ 
Ρ. ἈΦ᾿ Το] ῖς 

ΔΈΟΙΤΟ 



»Ἀ" Ψ«. ἊΨ ΚΠ Ὥς ἾΝΑΣ 

ἣρι ἍΗ: 

Κα 

δ ΣΌΪ 2. 

ΡΝ ΑΤΗΚ, ἤει τ  ὙῊ Σ Υ ΡΉΥ ΎΡν δ Τὰς Η͂ ᾿ Ἂς , Ὧν κα μι οὐ, Ἕ"-" ν᾿“ Ἔ ἈΠ 
Ν ΦΑ' τἂν; ΠΝ ὧν ΡΝ ἌΡ τὶ ΡΣ δὰ ΟΠ ΑΥ Ἧ 

Ἦ Γ ἐς ΡΥ τυ 

ἀδῆιοοι ΝΣ 
δὼβ πιλὰ ΛΕΥΙ ετ δυο ἀῶ ἀπἄάςθωπε εὐοο βΚ’ 

δὙω εὐ τ ΔεϊΗΎ ἂν: ἊΡῈ 
ΧΥ͂Π. πῶᾶχε ΕἼ βὲ Ἄἄληδοκοο :: ες 

᾿ ᾿εΐορηη τε οενδοῖ πλδλλδοκοῦ ΕβολδΝ καπολῖο ἀΎ ̓ ὄν δ- 
9 «(θὁὧπε ΕὙρΡε' εδΎκᾶδο Εβ0ἋᾺ ὐἃ ἐνερ εὐδίρε ΝεοοΟΟΎ ΔΎΩ 
εὐαλὰ ΝΆΛΤΟΝ πνερε ΔΎ πανδεθωπε ἂν ΝΟῚ ΠΕΊΠΗΤ Εἐροὺ 

8 ΧΙΝ ΤΕΝΟῪ "' ΔΎΩ πονάδθωπε ἂν εΟχῸῸρ ΠΧΪΝ ΤΕΝΟΎ 
ΕἼΡΕ εφρδιλα πων ελλλΎ ΔΎΩ ἈΠ ἈΝ ΤΕΡΟ πἄᾶζυωπε ΘΝ 

Ἄδλλδοκοο χὶν ΤΈΝΟΥ ΔΎΩ πκεέοεεπε ΕΠ ΤῈ π᾿ ΟΟΥρΡίοο πὰ Τἄκο᾽ 

ΝῈΡΕ ΟΟἿΠ γὰρ ΝἾΎΡΤΟ ΕΝΏΘΗΡΕ ἈΜΠΙῊΣ ΝΥ ΠΕΎΕΟΟΥ:- πᾶϊ ΝΕ ΤΈΡΕ 
. πχοεῖο ΠΝΟῪΤΕ χὼ ΛΟΟΥ. χὲ ΟὟΝ ΟὙΩΧΝ πἄπε ολ 
ΠΕΡΟΟῪ ΕἸΑΑΔΎ ἈΠΕΡΟΟῪ πίδκωβ᾽ ΔΎΩ περοΟῪῸ ἈΞΠΕΎΕΟΘΟΥ 
πἄκα, δΎω σνάᾶζθωπε πθε νουὰ εὐὼλ πουώρο ἐδ χωκ 
εβολ᾽ 'δυῶ πολ πεοπεραδὰ ππραλο ΔΎΩ σνᾶζθωπε ἤθε 

δ ΝοΎὰ εὐ] λ ΝῆϑλλΟ ΘΝ ΟὙεΐδ εὐ ΟΣ. ΝΠπηΉ ΤΕ ΟΥΡΟΟΥῈ ὐχπ 
ΠΡΗΤΟ Η ΘΕ ΝΆΧΟΕΙΤ ΟΝ ΔΎ ΗἩ ΟΟΘΛΝῪ οἴχν ΟΥ̓ΤᾺΡ εὐ ὰ- 
ΟὙΔΙΟΟ Ὑ Η ΤΠ ὴ ΤῈ Ὁ ΤΊΙΟΟΥ Ηἰ ΤΟΥ ὐχὶπ οιχν πεΎκᾶο. δι 

1 ΝΕΤ εχ ἈΚΛΟΟῪ πόι! πχοεῖο ἈΠΙῊΣΔ. δἰλα ΠΕΡΟΟῪ ετλς- 
“2ιὰ Ὑ [εὐπεϑωπε πόι πρώϑλλε εἰν ἀκα ΤῊΣ ἐπεν Τ ΔΟ Τ ἄλλο ἢ" 

8. ΔΎ] ΝεΕΥΒΔᾺ πᾶσί τ΄ ἐπετουᾶδλβ [Ἀἀπ|ΗΣ δἄγῶ ππνεὺ- 
κἃ Φ' ΤΗΥ ΕΝῈΝ ΤΙ ΔΎ ΧΙΤΟΎῪ Ππόονο᾽ ΟὟΥΔΕ ΕΝ ΝΕΎΓΘΗΎΥΕ," ΟΥ̓ΔΕ 
ΕΝ ΝΈΦβηΗΎΕε ΠΝΕΎΥδχ᾽ ΝῈΝ Τὰ ΝΕΎΤΗΗΒΕ τὰ κε οΟΥ ἀλλὰ 
οεπάζϑωπε ΕὙΝ ἃ τε ἐπετ οΥυδ ἃ β ἈἈπΙΉ λ΄ ΔΎΩ ΝΝΕΥΝΔῪ ἐνευ- 

9 (ΟῊΝ ΟΥ̓ΔΕ ΝΕΎΒΟΤΕ. φὰλ ΠΕΡΟΟῪ ΕἸΑΑΔῪ ΝΟΥΎΠποΟλῖο πᾶ- 

σι 

ΧΥΙ͂Ι, ' ΕΒ. οσεηδώωπε --- ἢ πεοοοῦ, ὅταος. ποιμνίων, Μ. τῦτε φᾶπιορι πεοῶου 

- εὐαδ παστὸν ππερε -- Μ. οὐαλδπενιτον ππτὲ φᾶπιορι περώου, Αἰοχ. ἀναπαυσιὶν 

βουχολιων, 81. -- α6γ. ταηῖαπὶ ἀνάπαυσιν -- ἔροο κἴρ τεπον το Πα] ποπ ἁρποβοθηϊ 

- ὃ δοονρῖοο -- Μ. εἴ, υὐ νἱάεῖαγ, ΑἸοχ. 2. ἢ.» ΚΞ΄ΥΓ. Ξ- 6Ὑ.7, πθς ποῦ δ ΪΡ. οἵ ΠΘΌΓ., 

συρων -- πδτᾶκο -- Μ. εἴ Α. ἀπολεῖται, ϑὅυγ. Νυϊσ. ΠΘΌγ. οἵ ΟΥ οπι. -- αἴ πευέδου 
-- Μ. ὅγγ. Α. εἵ αῖ., ὅσ. οὔ. καὶ -- Α. τηθηάοβο ππερε ΡΙῸ πετερε -- πχοεὶς πιοΎτε, 

το χα χυριος Σαβαωὼθ --- ὁ ἀχπεροον πίδκωβ ρτὸ ἀχπεοοῦ... -- δοξης Ιαχωβ - πε- 

δογὸ τἀπευξοου, Μ. εἴ ὅϑυγ. σὰ ὅτ. τὰ πιονὰ τῆς δοξης αὐτου -- ἢ ἐδαχκ ἘθΟᾺκ 

ΡΙῸ ἐστηχοτα --- ὃ ρίατα οὰπη πιθπηργαπα ἴῃ μος οἵ ἴῃ Βθα] θη θ 5 γογβ. ὀχοϊάογαηζ, 

48 οχ σοῃϊδοῖαγα βαπῖ τοβίταῖα -- Ε. ει ἈΟΥ ἌΓ ον] --- Ἶ Κ. παὰα νἱαῖς ὦ τοῦ χυῶ 

(«οἴει δε) ἴῃ ἤπθ γουβαβ; ἰηἰτῖο ἀπΐοπι βοαιθητιβ ρτῸ πευβα Ἃ, χαρὰ Ῥεγβρίσα νἱἷ- 

ἄδτατ, Ἰορὶς ππευ ΒΔ Ἃ --- ὃ ἔπει τ δυχίτονυ (ἢ. ἐπε τουκιτου) πδόπδ ΟΥ̓κ 6 ζοτοτὶ 

ΠΟΩ ἃρποβοιηῖΐ -- πεγννε,, Μ, οἵ ϑγγ. -- Οὐν ἀθϑαὰς αὐτῶν -- ΡοΥΤῸ ἃ ΑΙΆΧΑ, ὑδῆλὸ 

ἀαπὶ ἃ ἀρϑαηΐ ἃ ΤΟΙ] υἷβ τοβι5 -- Ε. ππθηάοβο εἐπευιθηρα ΡΓῸ ἘπεΎΌΌΝΝ π Μ,, ὅν. 

- Οτ. βἴηθ αὐτῶν --- " Ἀν ῥιορηῖο πιατῖο πίερε πουπολιο, οαπὶ ΠΌΪὰ ἴῃ φοάϊος 5ἷῖ 

{πππγὰ ἀὰϊ 5 θϑαγα, οἵ ουϊἀθητϑϑίσηθ ἰοραῖαῦν τἀπῖ πὶ ΠΟΥ ΠΟΧΙΟ, 

ΙΞξαἱὶ. ΧΥΤΙ, 1-9. 

, ἘΣ Ὗ ν᾽ 

δον 

πος 
γι - 
Ἕ. 

ὡ᾿. 
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ἴώωπε ΕὙΚΗ Εβολ᾽ πθὲ πὰ πδλλορρδιοο Ψ.Ὸ ΝΕΎρΔΙΟΟ Κὰ 

ΠΟΥΟΎῪ ΕβΟΔ ἌΜΠΆΧΤΟ ΕβῸΟᾺλ ΝΊΘΗΡΕ ἈΠΙΉλ᾽ ΔΎ τενἄάζυωπε 

ι πχᾶϊε χε ἄρκᾶ ΠΟΎΝΟΥΤΕ πο ΠΟΥΘΩΤΉΡ' ΔΎΟ ἈΧΝΠΟΎΡ 
πλλεευε κε πουχοεῖο. ετ΄βε πὶ δὶ "τενὰ τίωσε που σε π|δ- 

"᾿ πιοτ]ον᾽ ἀΎ οἷν. πουοπερλλᾷ) πᾶ τ ποτε... ἄπ... ερ- 
ᾶπχοῦ Ἅε ερ'τοουΥε ανδιΓουῶ" ἀῶ πθὲ εὐᾶρε οὙεΐωτ 

ι9 πῶ ΕΝ πεοίθηρε:" ΟὟΟΪ ἈΜΠΆΛΗΗΓΘΕ ἸΝΦΕΘΙΟΟ ΕἸΤΤΟς" ΠΘῈ 

πϑδλδάᾶοσοοᾶ εὖ φοεῖλλ' τᾶϊ τὲ θὲ ΕΤΕΤ ΠΟ ΤΟΡΤΡ᾽ ΔΎΩ 
:. ΤΆΙΟΕ ΠΟΎΛΉΗΕ πρέεθνοο πᾶ ΕΒΟἋ ΘΕ ΝΟΎΥΛΟΟΥ επᾶ- 
ε εὐοὼκ πόοπο. ΔΎ αν ἃ ΧΟΟΡΟῪ εβολ᾽ δΎω νᾶπωτ 
ΠΟΟΟΎ ἈΠΟΎΕε᾽ πθὲ πουώϑῖσ. ππτῶρ πνετθς ἈἌΠΑΛΤῸ ΕβΟἋ 
ΝΟΎῪΤΗΥ ΔΎΩ πὲ ποεῖ ΠΟΎΚΟΤ᾽ ἐρὲ ΟὟ ΤΗῪΎ οἵ ἌλλλΟΟΙ 

“ ἈΧΠΗΠΟΎ ΠΡΟΎΡΘΕ ΔΎΩ ΝΟΎΡΗΒεΕ πἄᾶζυωπε οὰ θη. πὸ ΤΟΟΎΕ᾽ 
ΠΌΤ ΟΟ Τα] εἐὐϑωπε. τ δϊ τε τ λλερίο ΠΝΕΝ Τ ΔΎΓΘΟΣ ΤΗΥΤ π᾿ ΔΎΩ 
τεκληροπουῖδ ΠΝΕΝ ΤΔΎΚΔΗΡΟΝΟΛΛΕΙ φλλλῶτ ΠΝ]. 

ΧΥΠΙ.1 ΟὟΟΪ ΝΎ ΝΟ, ΠΝΕΧΗῪ κἰπκᾶρ᾽ Ετοὶ πεκρίοὶ πνεϊερωου 
3 [πἰ πεδσόοῦ πεΤ ΧΟΟῪ πρεν ου Νὴ θᾶ λδοοδ' ΔΎ οπεπίοτο- 
ΔΗ πχώζυϑε οἵχλε πλλοου. πβδίωοϊνε πὰρ πἄδλλοοςυε ΕὙΔΟΟΟῪ 
.οὦ ΟὙΦΕΘΝΟΟ εὐχοοε ΔΎ πῶλα 310 πδοο᾽ ἀῶ ΟὙΦΕΈΘπΟΟ 
εαν δ τ᾽ πὰ τρελπίο ΕΔΎΘΒ βῖοο. 'ΤΕΗΟΎ περ ΟὟ 'ΤΗΡΟΎ κ5- 

"Ε, πεΥρδι οοκ ΔΗ ΟὟΕ ΕβΒΟᾺ ! αυ]4 5ἰσηϊῆοεῖ Π1π4 πονον, 4ποά εαυϊάθηΐοσ Βᾶ- 

ΒοίαΓ ἴῃ οοὐΐοα, παϑοῖο, 151 αἰ ΧΟΒ. 6558 ΡΓῸ ἀβαλοου -- τεηδιθώπε -- π|ρ., Μ. 

5'γΓ. εἵ στ. ἔσονται --- “" πουποῦτε, σοίοτ! ἀΡ5416 σοὺ -- πο ραογβρίοαβ υἱάθίασ ἴῃ 
ςοά,., Κ, τἀπτοη ἰερίξ πο ἢ -- ροβῖ ᾿ππουχοεῖο 58 ῃϊ1 4. οπγ. τοὺ βοηθου σου -- ΕΒ. [πᾶ- 
πο τοῦ ; ΠΟΩῸ6 νἱ ας νοβιρία ἀπ ρ]1ςῖ5 τε ἴπ πδτπίδρτεὶ --- “' Ἰά6ῃ1 τηθηάοβα ἐρουδη- 
ἘΠῚ χε -- ροϑβῖ ται ον ὁπ... εἰς ἀμητον ἢ ἄν ἡμέρᾳ χληρωσῃ - δυ πϑὲ 5486 ἴῃ 
ἤπῃ, ΡῖῸὸ χάνι ὡς πατὴρ ανθρωπου χληρωσῃ τοῖς υἱοῖς σου --- “5 ΕΒ. ΡΠΠ.. πρεϑπος 
- “ἢ ςοά. ἱπίτῖο οτη. ὡς υδὼρ πολὺ εἤνη πολλα, ὡς υδατος -- Ε. ρτο ἔπδῶως Παθοῖ 
οςῖο Ρῃπεοία ! -- τ δικοῦρον οἵ πδπώτ ποον, σθίοτὶ σαΠὶ Ρτοη. βίηρ, αὐτὸν -- Ε. πιοη- 
ἄοβα πωυριδ΄--- “' πορηβε -- 5γΓ. οἵ αγ., Ψυ]ρ. ἐμγραίῖο -- ΠΤ, Μ. πχε πιωώωπι 
- ποτάλοοτο ἕώπε, Μ, εἴ ὅ0ζ. - ἀγ. χα: οὐχ εσται, Νυϊρ. οἱ ποη ϑιμϑοϊδίοί -- Ἐ. πο 
πειτδῖ ΚἈΗροποίμει, 4145] ΚἈΗρΟΙΟ ΡΟΙΙΟΓΪ  ΟΧ Π15.», ἀΠΠῚ ἱπίαργα νΟΧ οἰ 55: ΠῚ 
ἴῃ 60 ἰοραίαΓ --- ΧΥΤῚ, ὁ τττῆερ ππεχην Ἀκπκδρ -- ΜοΠΊΡΗ. οἵ ϑυγο-μοχ., Οἵ. γῆς 
πλοιὼν πτέρυγες -- ετρί πεκρο, 811} ἐπέχεινά --- 5 πρεπογῶ -- Μ, Ψυϊρ. εἴ Ββῆγ. 
Ἰάομα Θύγο-ἤοχ, 1ἴπ τηᾶγρ. οχ Ααυ1ὰ, ἴῃ τοχία [ξαθοον -- Οὐ. ομηρα 2 ὧδ οΥγρεθ- 
ΟΝ "2 εαηδοτ, ΟΥ, προς εθνος μετεωρον, χαν ξενον λᾶον χαὶι χαλεπον" τις 

αυτοῶυ εἐπεχεινα ; ϑύσο-ῃοχ. οὐ σΝ, τὸ .μδο βακ [μμδοο͵ο βωδ [ο. ἐδϑοον 
Μ, 98 ογεθπος εὐπηοΎ περ ΟΥ̓ΑδΟΟ Εἰ ΡΘΟΥ πιλλ Εθηδῖπι οδάλπη ἅλλϑος! -- δηΐς 
πδτρελπίς Μ, ὅγζγ. οἵ ὅσ. σγεροΐυηϊ εῆνος, 

Ι5αἱ, ΧΝ]], ΙῸ -- ΧΥΠ͵ΙΙῚ, 1-2. 

Ἶρ. δ. 

ΘΟ 1 

ἜΘΟΣ. 



ὙΦ 

298 ἈΦ 

ὃ 

ῦ 

-“ 

ΑΝ 
δ 

πκᾶρ᾽ πὰρ θὲ πουχιυρᾶ εοδόρό΄ τευχωρὰ πᾶσώρδ᾽ θὲ 
πουλαδεῖν ΕὙΟΪ ἀλλοῦ δὲ ΟὙΤ ΟΟὟ ΔΎΩ οεν ΔΟΟΎ ΛΕ Νθὲ πΟῪ- 
ΦΡΟΟῪ ποδ᾿ἌΠπΙσ ΞΕ. χε τὰϊ τε θὲ τὰ πχοεῖο χοοὺ πνᾶϊ χὲ 
ΟὟὙΝ οΟὙωρΡρχ νἄᾶϑωπε ο΄ὴ "τἀπολίο θὲ ἈἈπουοεῖν πκᾶ Ύαλᾶ 
ἈΛΠΝΟῪ αἰλλεεέρε ΔΎ ὦ θὲ ΝΟΥΎΚΔΙ[ΟΟλε πἴῶτε ρὰκ ΠΕΡΟΟΎ 
κπώρο απ ἄθωπε ρὰ θη ψπωρο' ερδὰν πεέρρηρε οὐῶ ὑπ 
πελελραιχ᾽ απ δου ΠΟΥ ΓοΎῶ νελελρλαχ᾽ ΔΎ ἀν χωζῦλε 
ΠΝ ΚΟΥΪ [πολλὰ οὐ πορο ΔΎ ἀνδτ πνευδλρ, πὺ - 
᾿δέχσωχου δΔΎω νπδκᾶδῪ πῆοδλᾶτε ΝΎΠΕ οὶ ΟὙΘΟΠ᾽ ἈΝ 
πεθηρίον Ἀπκᾶρ᾽ ΔΎ σεν δοωοΎρ, ΕἐχωοῪ πόαὶ πρᾶλᾶτε ΤΗ- 
ΡΟῪ ΝΉΎΠπε ΔΎΩ ΝΕΘΗρΡΙΟΝ ΤΗΡΟῪ τπκὰρ, ΝΗῪ ἔχώθ. δὲ 
πεοΎοε ".9᾽ ΕἸ ΔΎ) πᾶ τ λίε ΝἌΆρ)οΝ ἐρρᾶ  ἐπχοεϊο οᾶ- 
[βΒᾶωθ εβ)ολίον οΥ̓λᾶοο ετρεχίφωχ ΔΎ [ΕὙΪΩΟΔΚ χαλκοῦ" 
ΔΎΩ ΕβολοτΝ ΟὙΝΟῦ πδοο χὶν "ΤΕΝΟῪ ὐἃ ἔπερ, ΝΟΎΟο- 
εἴω :- ΟὙΥρέθνοο εν ἂρ τε ΔΎΩ εἐὐ9Β ΒΙΗΎ πᾶϊὶ ετοᾶ οΟὙοᾶ 341- 
πΐερο πτερὰ πκηλλε ἐπλλὰ Ν᾿ ΔΎΤ ΔΎΕ πρᾶν Ἀπχοεῖο οἄ- 
Βάωθ εχῴς! ΠπΤΟΟΥ ποΐων :-" 

ΧΙΧ. θορδοῖϊο ΠΚΗΆΛΕ : 
1 

[Ὁ 

εἴς πχοεῖο εὐρλλοος οἴχη ΟὙΚΔΟΟΔΕ εοδοου" ΔΎΩ ἘΝΗῪ 
εορᾶϊ ἐκηλλε ἙΛΟΎΝΥ ΝΟΙΧ 'ἕΤΗΡΟῪ Νκηλλε πνᾶκίλα ᾿ἘΠεο κε ΤῸ 
εβολ᾽ ΔΎ ΝΕΎΦΗΤ πὰρ δσώβ δρᾶϊ ΠΡΗΤΟΥ. γώ πρλη- 
κηλλε νὰ ΤΟΥ Ν᾿ ΕΝ πρδπκηλλε ΔΎΩ πρῶλλε πᾶλεθε Κ᾿ 
πεοον πρῶϑλε ΜΝ ΠπετρΙ ΤΟΎΣ ΟὟΝ ΟὙπολῖο πὰ ΤωΟΥΝ᾽ 
εχ ΟὙπολῖο ΔΎ ΟὙΤΌῸ ΕΝ ΟὙΤΟΟ ΠπΠντΕ πεππᾶ πΉρλι- 

ΠΚΗΛΛΕ ΟΟἸἼἸΟΡΤΡ φρᾶϊ ΠΡΗ ΤΟΥ ΔΎ Τνδχωῶρε ΕβΟᾺ κἰπευ- 
«Οοχ πε ἀΎ σεν ἄΐνε ΝΠ ΝΕΥΝΟΥ ΤΕ ἈΝ ΝΕῪ ΤΟΎΟΟΤ᾽ ἈΝ ΝΕΤ- 

ἌΛΟΥΤΕ Εβολρφλὶ πκᾶρ᾽ ἈΝ νετᾶχε ΕΒΟᾺ ΝΠΡΗΤΟΥ. δἄτγω- 
δ Ὶ πκηλλε ἐνδιχ πρένρώμε ἡ π χοεῖο εὐνδ Τ᾿ ἀὙΩ ΟὙΝ 

ΘεΝΕΡΩΟΟΥ ΕὙΝΔΟΟΥ πὰρ χοεῖο Ἐροου. πνἄϊ νεΈτΤερε πχοεῖς 

ὃ πδσώρδ -- ϑὅυ7γ. εἴ ὅτ. χατοικηθησεται, Μ. εὐξολο -- δ ἀθαβῖ ἃ ϑυσ. Μ. εἵ Οσ. 
- [ πτδπολῖο -- ὅυγ. οἵ ὅγ., Μ. τδιβᾶκι -- ἰάθη Μ. οὔ. πΐωτε --- ὃ τά. οὔ. δπὰ- 

ξονγῶ που του πελελρακα, ὃΐ ποδεκδώχου -- ὅυγ. οἵ τ. χαὶ ἀποχόψει -- ΕΒ. ταὶς 
π[οο]ρο --- ὃ Μ, οὔ. δῶ ὩπδκᾶδῪ 5606 δα ρῥυΐηι. ππκὰρ -- ρεῖτη. "τΤΉΡΟΥ ΒΟ] 5 
Πα. ϑ8}ῃ1α, --- ἶ εηπδρτε -- ὅσ. εἵ ασ. εἐλπιζον, Ναϊρ. ἃ σοπὲθ ἐχρεοίαπϊεο, Μ. τδτ- 

ΘεᾺπιο -- ππτειχίῶρδ πκηλλε, σοῖο τῆς χωρᾶς αὐτου -- ΕΝ. πιρηάοβο παλιὰ -- ΠΎΥΔΥΎΥΥΔΎΥΣ 

- Μ. πτυδύυλλουτζ., σθίθυὶ οἵη. --- ΧΙΧ,  ἀηῖς ἀταλου Οὔ. χαὶ - ΤΉροΥ το] αὶ οἷ. 
- ξ δηΐθ αἰΐογ. πρώμλε οὔ. ἄνω -- ἅτ γ΄. παοτωουπ - Μ. ΑἸοχ. ἴῃ τοχῖαὰ οἵ αῖ. ἴῃ 
ΤΠΔΓΡ.», σοίου! Οἵ, --- ὃ ῥεῖα, ἀυ Μ, οἴῃ. -- ΠπΘΎ ποτε -- ὅσ, οἵ ατ., Μ, οὔ. αὖυ- 

τῶν -- ἰ Κι πδι ετερε. 

Ι5αὶ. ΧΥΤΠ, 3 -παὶ ΧΙΝ, 1-4. 
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5 ΠΙΟΥΤΕ οἄβάωθ χ ΛΟΟΥ. ΔΎΩ ΠρΡΆΝΚΗΛΛΕ πο ψψπλλο- 

6 ΟὟ ΕἸΟΔ Τ ΝΗ δ΄ λδοοδ᾽ πΐερο Ἅε ηδῶχν πο 9 ΟΟὟε" ΔΎΩ ΝΕ 
πΕρΡΟΟΥ ὡχπ΄ ἈΝ Νεῖοορ κἀπεΐερο᾽ ἀῶ σΟΟΎΘΟ πἴλα ΔΛΟΟῪ 

τ πιο οΎε" ἀῶ δὴ φείλοο ν͵λα πκᾶ οἵ [χοου ἡ δγῶ 
ππᾶ[Χ] ΕΤΟΙ ὙΕΤΟὙΩ Ὶ πιο [ἅἷ18Ὲ ΤΊΗΡΟ ΕτΑπίκίτε ψλπεῖΐ- 

ερο᾽ [δ᾿ Ὑὦ πετίχο] 3413100] ΤΉΡΟΩ οἴ καςχ πλλΟοΟΥ πδΟΟΟΎΕ ΟΝ 

8 ΟὙΧΝΤΗΥ. πουῶρε πᾶδωυδρολι. ΔΎ οεν δ δωυᾶρολλ '"ΤΗΡΟῪ 
πόδι ΝΕΤΝΕΧ Οἴλλε ἐπείΐερο᾽ ἈΝ ΝΕΤΝεχ ἄβω ΔΎ ΝΕ ΝΕᾺΧ 

9 ζΟΝῊ πρίουΥε πὰρ φρηβε. δΎω πωῦῖπε νᾶ χὶ ππετρρβ επαλλᾶ- 
ιο Φὲ πκωκ᾽ ἊΝ ΝετΤΡρρβ ἐπῦπο ΔΎΩ πετουτο, ἈΔΜΛΟΟῪ 
πδύῶπε ΟΝ ΟὙκᾶρ, ΠΡΉΗ Τ΄ ΔΎΩ ΝΕΤΤ ἄλλο ἈΠΟ ΚΕ ΤΉΡΟΥ 

" ΝΑ ΔΎΠΗ᾽ ΔΎΩ σεν δλλκᾶρ ἘΠΕΥΡΗΤ - ΔΎΩ πᾶρχων πταχᾶ- 

ἀπε πᾶροοῦ. ποοῷῴοο πρεοχίωοχ πε ἈΠπ|ρο᾽ ΔΎΟ [πεϊγοχ πε 
ἡ ΔΡΟΙΟδ). πᾶ πρὲ τε τ πνᾶχοίοο ἌΠΡΙΡΟ χὲ ἄπον ΝΩ ΉΗρ]Ε 

1: ποδ βεεν" πίη )ρε ἌΠΡΡΟ χν πώ ορπ. εὙΤΝ πΝέΈΚΟΟΦΟΟ 
ΤΕΝΟΥ ἈΔΡΟΥΤ δλΛΟΚ ΠΟΕΧΟΟΟ πάᾶκ᾽ ΔΡΟΎεΪλλε χὲ π πὰ πχο- 

ι3 εἴς οάβδθ λλεεΎε᾽ ΕΟὙ Εν Κη : ἃ πᾶρχων πτ χᾶδνε 

ὥχπ᾿ ΔΎ ΔΎΧχίοε πόαὶ ἄρχον πλλν ε΄ σετᾶπλᾶνπᾷ ΠπΚΉλλΕ ἢ 
" κἄτα ΦΎΥΔΗ:- ἈΦδὄἂ πχοεῖο τὰρ κερᾷ ΝΔῪ πουππᾶ ποώρϑλ᾽ 
δ ΔΎπλδηδ ΠΚΗΛΛΕ ΟΝ ΠΕΎΦΒΗΎΕ ΤΉΗΡΟΥΎ πθὲ εὐΔηπλᾶνδ 

5 σι! πεττᾶρε'. ΔΎ πετκὰᾶ βοᾺ οἱ οὐοόοπ.0 δῶ ἈΝ ρῳωβ 
πδύπε ΝΝΡΆΑΝΚΗΛλε εὐπὰρ χῶχ οἱ οἂ τ΄ ΔΡΧΗ δὶ φ Δ -- 

16 δ,'Δ ΠΕΡΟΟῪ λὲε ΕΥ̓ ΑΑΔῪ ΠΡΆΆΝΚΗΛΛΕ πὰρ θὲ πίοι λλε' δ 
ΟΥ̓ΘΟΤΕ ἈἈἘΜὴ ΟὙΟΤ Τ᾽ ἈΠΆΛΤΤΟ Εβθ0Ὸ Δ ππδῖχ πχοεῖο σά βἄθ 

π- ΕΝ Το ἐχωου :ὀ δἄγω τεχωωρᾶ πηουλδὶ πδῦωπε π- 
δότε ΝΠΡΛΑΝΚΗΛΛΕ ΟὟΟΝ πἴλλ ετηδ ὙΔΎΕ᾽ ρῖνο ΝΎ σεπνἂρ- 

ὑ πποῦτε -- ΠΟΡΓ, οἵ Ἅα]ρ., Μ, ὅυγ. οἵ ΟἿ. οπι. -- ὅ πίερο Ἅε -- ϑυγ. εἵ ὅτ., Μ. πι- 

τορλᾶπηο ---  Εὶ, πιεροοῦ -- ἴ Ιάθῃ δΎω “πᾶ... ΡΙῸ ππᾶ΄.... ἃἴ ρούβρίσπα ἰθρίταγ 

ἴπ φοάΐςο -- ἰΙά6 πὶ ετοΐουετ οὙ͵οτ, [ἰσοΐ ἴῃ Π15. ΡΙΔΘίοΓ {Γ65 ῬΙΟΓΟΒ [Π{τοτὰ8. ΠΟῊ Γο- 

ΤΗΔΏΒΟΙΙ ἰδ ΕΓ, τ -- 14, πδιῦοοίπ), σαπ| σοπίοχίαϑ ΘΧρΡΟβοογθ ΥὙἱἀθαῖα τ δ ΘΟ 0Ύ0ΎῈ 

- Μ. οπι. [δ᾽γω πετ]χο]..... πλόον ; ΘΥΓ. -- ΟΓ. ρῖῸ ρἵχακ παλοον ΠΡ, δια τοὺ 
πόταάμου ---  Ε, πδ δϑοῖι... δυω οεπδ δρολὶ, ἴσο ἴῃ σοά, ρογϑρίσια ἰασαῖαγ 

πδᾶ.., οἵ σεπδδ.... -- Μ. οχ, οεπδδδρολι "ΤΗΡΟΎ, οἴ ΡΙῸ δυῷ πεσπεχ... «ον ΠΑΡ 

10 πμετουῶτρ -- ΜΕΠΊΡΗ., 5υγ. ϑηβε, ἰαρὶτ σὰ πῇ 5ΥΓ. οὐορ, πιρες φιχελι ἐὙξερρηβι --- 

Ξ- ὅσ. ον εργαΐζομιενοι -- δι Ύπη -- λυπηθήσονται -- ΔΎΩ... .. Ἐπευρητ (ΕΚ, ἐπευρητ 
ον χὰ νά ὃ ὃ ᾽ 

Μειηρῆ. οὐορ, εὐξερθκᾶρ, χε ΠΟΎΨΎΥΣΟΗ, ΘΥΓ. - τας, χαν τὰς ψυχας πονεσουσι 

-- ΠΕ. [πηρρ]οου δώ τ... ὥοχπε -- 11, ππρρο, Μ, οἵ ὅγ7γ. Ξ- ὅγᾶος. βασιλεων 

-- “᾿ »δροτγεΐλλε 5015 πὰ. ϑ6Π1α, --- "ἢ 1 Ἐ, οτ, "δ 
-- [6 Μ, εἱ ὅγ.. οὔ, λε -- ΕΒ. ππσρίλε --- 7 ΗΕ, ριπο οΗδΔΎ. 

οεμδ πλδηδ -- πλανησοῦυσιν ---- 

15]. ΧΙΧ, ς-17. 
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δότε ετβὲ πῦοχνε πἸἨ Τὰ πχοεῖο ἀλεεγε' ἔροο εορᾶΐὶ ἔχωσ: 
ΕΒ. ΑΚ ΠΕΡΟΟῪ ΕἸ ἈλΑΔΎ ΟΥΝ Τ᾿ ἈἈπολιο πᾶίθωπε ΟἹ Κηλλε 

εγωᾶχε ο΄ὴΓ, τἄᾶοπε ᾿π᾿νεᾶπδηδιοο ΔΎΩ εὐωρκ πρᾶν κ1- 
ιο πχοεῖο σεν ΔΑΛΟΎΥΤΕ ΕΤΟΎΕΙ ΝἈΠΟλίο χὲ Δοελεκ. δὲ πε- 

ΘΟΟῪ ΕΤΑΑΔῪ ΟὟΝ ΟὙΘΎΟΪΔΟΤΗρίον πᾶτυωπε ᾿πχοεῖο ΟΝ 
τεχωρᾶ ππραλπκηλλε ΔΎ ΟὙΟΤΎΔΗ φορά ταλ πεοτος ψ3πχο- 

0 εἴ ἄγω ανᾶθωπε [καλεῖν ὧὰ εν΄ερ, κα πχοεῖο ΟΝ τε- 
“ιίωρδ] πκηλλε χὲ οεν ἃ χίωκᾶκ εἐρρᾶϊ ἐπχοεΐο ΠΟΤΕ ΕἼ θεὲ 
ΝΜ ετ ΙΘλῖβε ἀλλοῦ Ὑ] ἀΎω πχοίεῖο) νὰ ΧΟΟΥ ΝΎ [Νπ|ΟΎρΡΩλλΕ 

ει. πᾶὶ εἰν δ ηδΛΟΥ ἀν δ Δ ΟΑΛΟΎ εὐκρίπε: δΎῷῳ πχοεῖο πᾶ-ς 
οὙῶΝ, ἐν ραλν Κηλλε ΔΎΩ ΠΡΆΛΝΚΗΛΛΕ ΝΑΡΦΟΤΕ ΦΗ ΤΟ πἀπχοεῖο 
διλικ ΠΕΡΟΟῪ “ΕΥ̓ ΑΔῪ ποεεῖρε πο ΘΎοΙϊ δ᾽ ΝΟΕΕΡΗῪΤ ΝΠΦΕΝΕΡΗΤ 

9. ἀπχοεῖς ποετᾶδΥυ- δΎΩ πχοεῖο νᾶπᾶτδοοε ΝΝΡΆΧΝ ΚΗ 4ΔΕὶ 

δ οὐοᾶτ: ἰᾶγω) αν ἃ Τ᾽ Δ ΔΟΙΟΟὟ Θ᾿] ΟὙΤ Δ ΔΙδοΟ᾽ ποεν ἃ ΚΟ ΟὟ 
καπχοεῖο) παν ἄοται ΚΑΛΟΟῪ ΠΝ ἃ Ὑ ΔΔΟΟ ΟὟ [Ν᾽ ΟὙ Τ Δύο. 

98 δι3.) πίεροου Ετλλ λ ΔΎῪ ανδθπε ΤΈΡΙΗ ΕΒΟᾺ Ν᾽ ΚΗΛΔΕ 
εν Δοουρίοο ἀΎω) πδοουρίοο νᾶ βὼκ εἕκηλλε ΔΎΩ πΡΆΝΚΗΛΛΕ, 
πᾶβὼκ ἐν δοουρίοο ΠΤΕ ΠΡΆΆΝΚΗΛΛΕ ἡ οΌΟΔἋ ΝΙΝ ΔΟΟῪ ρῖο0 -- 

94 διικ περοον [ΕἸ χλλι ΔῪ ΠΙῊΣ πᾶπεὶ ΟΝ Ὺ ΦΙΝ πᾷ ο- 
95 ΟὙΡΙοΟ᾽ [ΔΎ ὦ οι πρλανκ Ηλι} εὐσδλᾶ ΔῪ οὶ πκᾶρ πτὰ 

πχοεῖο οὔ βδωθ ΟἈΛΟῪ ἔἐροσῦ΄ εὐχὼ χλλλοο χὲ πᾶίλδοο νᾶζυπε 

εὐἰολδλλᾶδ τ ΕἸῸΝ ΚΗΛΛΕ ΔΎΩ ΕἸῸΝ ᾿νΔΟΟΎρΡΙοΟ ΓΝ ΠΙΗῊΣ 
τἀκληρονολῖᾶ " 

χχι ΟΝ [τέρο πε τὰ τἄνδϑδᾶν Βὼκ ἔρουν ετᾶζω το" π- 
ΤΕΡΟΎΓΤ ΠΙΝΟΟΎΟ ΕΒΟᾺ [ΝΠ ΤΟΟ ΤῸ] πᾶρπ δὶ ἱπρρὸ ἘΝ ΔΟΟΎΡΙ ο0᾽ 

ΔΎΩ δίσαλίε ετἄᾶζω)τοο .. ὕτοτε ἀιφᾶχε πὶ [Ὁ] 

"Τ᾿ πχοεῖο -- Μ. οἵ Ναῖ., οοἴοτὶ αἀά, σαβαωθ --- ᾿ Ε, [πἰηδηδηδιοο, Μ. Ἰορὶς παι- 

“ΔΆ ΔΛεοο -- ἀλπχοεῖο -- Μ. Ναῖ. ΑἸθχ. οἵ ϑυγο--μοχ. ἴῃ τοχία ; ἴῃ πιᾶγρίης νθτοὸ δάέ. 

οαπὶ το 415 σαβαὼθ -- αὐ Δοελεκ ςοά. ἴῃ πιᾶγρο. βουρία τι παροῖ ΘΙ ---- δ᾿ οΥ- 

ΟΤΎΥἍΔΗ - στηλὴ -- πεοτο -- ὅυγ. Οἵ. ΝΡ. εἴ πορσ., Μ. οὔ. αὐτῆς μετ ΕΒ. πον - 

ἌΔΕΙΜ ΠΟ 58{15 Γοοῖθ, τἴ ΠῊΠῚ νἱάοταγ, ααἶΐα ϑραῖϊαπι ἀθοβϑοῖ ρτὸ {ἰδ Εἰττοτὶβ Ὡ 

Μ, πᾶῃς νοσθῃγ ΟἸΙΪ πὰ ΟΠ ΠῚ 564. Ἀλπκοειο -- ἰά. ΟὟΟρ ΡΙῸ ΧῈ -- τὶ -- ποτε 

5015 Πα. 5414. -- πο εἴο] -- Μ. οἵ Αἰθχ., ὅυζ. -- ὅσ. οὔι. -- εἰἰκρῖπε -- χρινων, Μ. εαε- 
ἔϑδπ --- τ πδρϑοτε φῆ το, σοῖογ! γνώσονται --- ἢ πάπάτδοοε - παάταξει -- ἀηῖς οὐ- 

οδ Μ. δ44. ογο τ --- "᾽ ἢ, οὔ. πδοουρῖος, οἵ ἰοσὶς παϑὼκ ἜρΟΥΝ ἜΚΉΆΔΕ ---- ἢ Ἰάθον 

οὔ. πΙΗᾺ πδ[υωπεὶ, οἵ ποη νἱάϊτ ο τοῦ ὁπ ἀηῖς πδοουρίοο, ουϊα5 ρτῖθυ, ο ρουβρὶςας 
νἱἀοίυΓ ἴῃ Π15.-- πδοονυρίοο.,.. πράχηκηλλε - Μ. οἵ ΑἸοχ., ὅγγ. Ν ἱρ. ἈφΌτ, οἵ ὅσ. ἴπγετβο 

ογάϊπα ἐν τοῖς αἰγυπτοις, χαι εν τοῖς χσσυριοις --αΧΧ,  Ἀς πιρηάοβα ὑτερόῖλπεὶ κι- 

πετᾶ τἄπδῦυδιει ον Εὐδςζ (τοι)... ος πδρηδ ; Βίης αλαὶ τοῦ ἃ καῖε ςοηνοττῖς ἴῃ ὦ. 

15]. ΧΙΧ, 18 -“ ΧΧ, 1-2 
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πχοειο  ποᾶιᾶο πῆρε πρᾶλλωο εὐχὼ λάλλοο χε βὼκ πΥ- 
Βωλ εἰβοὰλ πτσοουπνε οἱ εκ ῖ πε ἀῶ νυ ΒΟ Εβθ0Ἃ ΨἈπεκοᾶπ- 
ἌΔΛΟΝ [βολ)ον ΓΤ υΣ ΡΟΝ Ε ΔΎΩ [εἰρε] π|τεῖρε εκλλοῦίοε 

8 ΕἸΚΚΗ ΚΑΦΗῪ [ἍΠῚ ΤΟΟΎΕ᾽ πρᾶττκ. ΔΎΩ; πεχε πχοίειοὶ χῈ ἴε 
πτὰ ηοδ)]δο πᾶρακοδ.Ἃ Ἀλοῦζθε ΕὐἸΚΗ ΚΑΦΗΎ ΕΑΝ λΑ ΔΎ πρὰ ΤῸ 
πθολλτε προλλπε ΟὟΝ οὐλαδεῖν πἄϑώπε ἈΝ οππΗρε ΟΝ 

Ἅ ΠΡΆΆΛΝΚΗΛΛΕ ἈΝ πεόοο ΔΎω οεγδεῖλλε χε τᾶϊ τε θὲ ΕἼΈΡρΕ 

πρρὸο πηδοουρῖοο π δεῖ ν)ε ποτ δία λδλωοΐδ πκΚΗλλΕ ΔΑΝ πΕσΟΟςυ" 
ΘΙΙΟΔΟ ΔΝ ΦΕΝΘΗρΡΕ ΗλΑ ΕὙΚΗ ΚΑΡΗΥῪ ΕΝ λᾶΑΔΎ πρὰ ΤΟΎ 
εὐσώλπ εβολ ““πυῖπε πκῆλλε. δΎυω πρρβφγηγκηλδε πᾶ χίωϊπε 
ΕΧῊΝ πεόοοςῦ ΕΔΎΧΡΟ ΕἘΡΟΟΥῪπδΐ ἐΝεΕΎΝ ἀρ, ΤῈ ἘΡΟΟῪ πόαὶ πρϑλῆ- 

ὁ κηλλε [ν͵δὶ νευ ]ο[οπ π]δῪ ΝεΕΟΟυ - δΎω οεπᾶχοοο πόΠ] 
ΝΕΤΟΎΗΡ ΟΝ ΤείλλοΟΥ χε εἴσ ΦΗΗ ΤΕ ΔΝΟΝ πεν κί) πὸ ΤῊΝ 
πε ἐπίω τ ἐροοΟΎ᾿ εὙγδί τε πᾶ ν᾿ ἀΎω »»ποΎυεωυόσ κεδθλκ ἐποῦυ- 
διΑ Εβθολ δ' ΓοΟΤ ἢ ΞἌπρρὸ πη δοουρίοο" ἀῶ πᾶ πρὲ ἄνον 
τηπδουχδὶ:-- 

σι 

ποᾶχε ππτε πχὰᾶῖε: -- 

. . . . . . . . . . 

ΧΧΥΤΙ . . . . . . δ 

13 : ἐτν; Ἐπ χϑρχυβεε πε ΕΓ ΧΩΡΙΝ, ἘΝ ας Υ ΡΙσο 5 μΝ 
πε ζορι δὴ κη 4“ε ἃ Υῷ σεη Δίου τ πχοίειο] εχ χὰ 
ΠΤΟΟΥ ποίων πετουᾶδβ ον ΘΙ ΔΗΞΑ -- 

ΧΧΥΠΙ, 1 ΟὟΟΪ Ἀπεκλολὶ "πο παι ΘΎΚΗ πεῴρδιλλ περρη- 
ΡΕ ΕἸ ἥεοῶο περ τδοιθε εβολρλλ ΠΕΟΟῪ εἐχἣν ὙΤῶᾶπε ΠῚ ΟΟΥ 

“ Μ. οἵ. πώηρε πρδόλώο -- ἢ, οὔ, βΒΟᾺ πτδύογπε, οἵ πθηάοβα ἰθριῖ ἀπεκοκδᾶτ- 
[Δα Ίχοῖ,»..,; ΕϑΟΎ ΕΚΟΥ! ΔΎΩ εἰρε [π| ΤΕΙ͂ΡΕ --- ἢ Δηΐα πεχε, βοιϊρῖα πηι ἴῃ πηθαϊο 
ΕΓ5.») ῬΓΔΘΙΗΪ ΟΠ πὶ οϑὲ δυῳ -- χαι, απαοά ΚΕ. ομ,. -- ἰἴ4. πτττᾶ ηλκ ὃ... βοδίδιο; ἴῃ 

φοὐάϊςο Ρογϑρίοας υἱάθίυγ ἡ ἴῃ ἢπο ψθῦβιιβ εἴ ιἰδο 1ῃ1|0 θα ιθηῖ5, ἀπαθιι5 τα πῃ [1{- 
ἴ6Γ5 οδ. ΘχοΪ5ῖ5 -- ττεθοαλτε προλιπε -- Μ, ϑυγο-ῃοχ, Ψα]ρ. ΠοΌγ. αἰϊΐαις, ατ. τρια ετη; 
τρια ετη --- ᾿ δγώ οεμδεἴαλλε ἀρβαηΐ ἃ ςοἴοτῖ5 -- ἢ, τηθπάοβο πδαλ.... ῥΓὸ πδεϊ[η]ε, 
ΟὈ15, ῬΓΔΘΊΟΙ ὉΠῚΠῚ τε ΟΧΟΙ5.ΠΊ, ΟΠΊΠΙα Θἰομηθηΐα ΡΘΙΒΡΙσ6 ἀρρᾶγοηΐ -- πο Ἀ0 απ 
ϑεμεσηρε ὐηλι, ΤΟ (ῸΪ ΟΥ̓ Π6 ἴηνοιθο νεανισχους χαὶ πρεσβυτας --- " πρλπκηλιε.. 
ΕΔ ἜΡΟ ἐροοῦ -- ΑΪοχ, αισχυνθήησονται ἡττηθεντες οἱ αιγυπτοι ἐπι τοις αἰδρό δι: 
ΚΥΓ. ΟΝ ΟΠ, ὧν αιγυπτοι;) Μ, εγεσίωιπι τχε πιεθδυω -- Εν, πκηλβε (πεγωῶπε 
Ἡ δῖ --- " Ροβῖ οενδίκοοο ςοά, ΟΠ|. φᾷ" περοον εταξαλδν -- Η, τηθη4ο56 πεκκω -- ΔΎΩ 
ΑἸΐοτ,, Μοπιρῆ. ογορ πϑώου, 50Γ, -- ΟἿ. οἱ --- ΧΧΥΤΙ, "ἢ ΒΕ, (πὴρακ (510)... πηδοου- 
Ρίος.,... (510) ἀλη πεῖς, ,ν ὦ ρλα (510)... τ ΤοΟΎ -- πτοΐων φοἴοτὶ Ομ, --- ΧΧΥΠΙ, " χι- 
πχδιβήγκη, ἰΐοπλ ἰηΐτγα, ΡῬΓῸ ἀπ δίβεκη -- ΕὙπεοῶς ἀροϑῖ ἃ ςοίογβ, 

[54], ΧΧ, 3-6. ΧΧΥΙ͂Ι, 13 -- ΧΧΥ͂ΠΙ, 1, 

Ἐ ΠΟΙ; ΖΣ 

ἜΣ πθ: 

(ζο ἐετυΣ 



ΟΝ ὩΣ 

0]: ἃ, 

» ΕΤΟΎΘ ΑΙ τ᾿ ΝΕτ τᾶρε [Δ]ΧῊ Ἡρπ: [εἰς δίηῆ τε πδών τὸ 
κκ πχοεῖο χοορ' ΔΎ ὦ ον τ᾽ [π0ὲ πουχᾶλᾶζα [ΕΟἸΝΗῪ 
ἘΠΕΟΗῪ ΑΝ οάἄϊβεο φᾶροο᾽ [εο εἶνε καλοῦ πο πο] ρον τὐἷἋ 

δ [πεκλολὶ ψἈκπ| οώ πχδιΒΎΚΗ πεφρᾶιλ. δΎω νδοῦωπε 
πδὶ πέρρηρεὲ πΉΎ δορε Εβολον ΘΕΛπίο ἈΞΠΕΟΟῪ οἵ ο'.ΤῊΣ] κ“.-- 
ΠΤΉΟΟΥ ΕἸ ΧΟΟΕ᾿ ΘΕ ΝΟΎΘΕΤῊ ΠΚΝΤΕ, εἃ ΠΕΤ Ν ΔΎ ἔροῦ] επᾶ- 

6 ΤΈΟΧΙΤΟ ΟὙΕ( ΟλΑΚΟ. φιλὶ ΠΕΡΟΟῪ ΕἸ λλΑΔΎῪ πχοεῖο σά βδθ 
πᾶωπε πκλολλ πΘελπίο ἈἈΠΕΟΟῪ ἈΠΕΝ Ὺ ΔΘ ΟΝ ΤῸ ἈΚ ΠΌΕΕΠπΕ 

ο Ἀπᾶλδοο ἄγω οεδἥᾶσεεπε εχνἣὴ᾽ ΟὙππὰ πρᾶπ εχὶ οὰπ' ΔΎ 
τ ἙἸκωλν πτόολα Ετᾶκο:- πᾶἂϊ γὰρ εὙοορᾶλ οὰλ πΉρ|πὶ ἂυ- 
οὥρλα Ετ Βε ποικερᾶ. ἃ ΠΟΎΗΗ Β᾽ ΔΝ πεπρόφη της πώς ετ βε 

ΠΗΡΠ᾿ ΔΎΚΙΔΑ Εβ0Ὰ οὶ πρε Ἀποικερᾶ᾽ Δ ΎΟωρλν᾽ ΕΤῈ πᾶ! πὲ 
8 ΟὙΡΔΟΟΥ. ποᾶρφονυ) ᾿πνδούωμκ Ἀιπεϊοχπε πείζοχπε τὰρ 
9 ΕἾ βΒὲε οὐξεωόσε πε. ἘΤΑΝΧΕ ΠΕΘΟΟῪ πνλα ταν χὶ ΟὙ 

τ ΐλλ' ΝῈΝ ΤΔΎΟΛΑΧΟΥ ΕἸΤΕΎΕρΩ ΤΕ, ΝῈΝ Τ ΔΎΟ ΤΟΥ ΕΒΟᾺ Ν᾽ 
ιυ ΤεΎεκῖβε. δώςΟὐ Εεβολρητο νου ϑλίψίο εἐχν ΟὙΘΔΙΨῖς᾽ ετὶ 

Κε ΚΟῪΪ πε΄ Ετὶὶ κε ΚΟΥΪ πε᾿ δυ.ΟὝ ΕΒΟΆΡΗ ΤΟ ΝΟΎΡελπίο ἐχν 
: ΟὙΦΕΛπίο᾽ ΕΤῚ κε ΚΟΥΪ πε’ ετὶ κε ΚΟΥΪ πε'' ετβε ποωὼ π- 

ΝΕΝΟΠΟΤΟΥ Ετὶ οενάᾶχε ἈΠῸ πεΐλδοο οἴται πλᾶς πκροο" 
19 πόσὶ Νετ χω κψ3λ100 πο ΧῈ Πᾶιὶ πὲ ΠΕΆΚΤΟΝ ἈΛΠΕΤΚδεΙ Τ᾽ 
ι'. ΔΎ πᾶ! ΟὙΟΎΩΘΟΩ πε’ ΔΎ ἈἈΠΟΥΟΎε οὐ. ΔΎΩ πῶᾶχε 

Ἄλχοειο ΠΟΤΕ πᾶζθωπε ΝΔῪ ΝΟΎΘΔΙΨιΟ ΕΧΝ ΟὙΘΙΔΙΨΙΟΙ 
ΔΎΩ ΟὙΦΕΆΛΠπΙΟΙ ΕΧῊ ΟὙΪΦΕΆΠιΙΟΙ Ετὶ κε ἰ[ΚΟῪῚ πεὶ᾿ Ετὶ κε [ΚΟΥῪῚ 

1, τηρπάοβε εττᾶρε -- ἡ Κ᾿. Παπὰ τϑοῖς ἐπεί ᾽ν ϑᾶιβεο, ρτὸ ἔπεοῆτ, σα ΡοῚ- 
βρίσαβ Ἰθρίταγ, [Α]πρδιβεο ---- ὁ πούοετη (510) - Ἀ, ἐπετηδν (510) -- Ροβὲ εὐλπδτεο- 
αὐτὸ ϑαΠϊά. οπ]. εἰς τὴν χειρὰ αὐτου --- ὃ Ἀ, ποέεπε πεπΆδοο -- Μ. ϑυζγ. εἵ Οσ., 

564 ςοἥ. Ἰορὶτ παι Ἄδοο, ΝῸ]ς. -- ΠΘΡγ. ροριὶ ϑιεὶ ---- ὃ δυγίο ῥυῖηι. τ- Μι Ν αἱσ. εἴ ΠΘΌτ., 

ςρἴθεϊ Ομ]. -- εὐκωλνυν πτδῦλκ, Μ. οὐχοα εὐὔέτδρπο, ϑυτγο-ςθοχ. -- Ὑαῖ, οἵ ΑἸοχ. ἰσχὺν 

χωλυων, τ. .... χωλυοντῶν --- ἴ παὶ εχ Ὦ., ἴῃ ποβῖσο οοά. ργῖηχα ᾿ἴτογα, ρὲὺ αἶτηὶ- 

ἀϊιπι οχοῖβα, νἱάοῖαν κ -- ἢ. εὐοώρᾶκ -- ασπὰθ ἴῃ ραγθητμθβὶ, ἐχ ποβῖτο ςοά. ἀδρογάϊτα, 

εχ ἢ. πιυϊααῖα 5αηΐ -- ετβὲ πηρῆ -- Αἰθχ., ϑὅγγ. μθῦτγ. οἵ ὅτ. δια τὸ σιχερα, χατε- 

ποθησαν δια τον οἴνον, Μ. οἴ. 546 δὰ αἱτ. ΔΎοώραι -- χεποικερᾶ -- ΠΘΌΓ. ὅ'υζ. 

εἴ Α., ὅτ, οἷν. -- ΟΥρβᾶσου ρῖὸ φάσμα, Α. φαντασμα --- " Ὦ. τοῖα ἔπτάπκε οὐ 

- 14, πε τδνλοχου (5:0) -- ἔτεσέρῶτε οἵ τευεέκῖβε -- [)., οοοτὶ ἀῦϑαὰθ αὐτῶν 

--- 10 ργῖπι. ετὶ κε κουὶ πε ετὶ κε κουὶ πε ἃδιπάλδηϊ --- δ Ὁ, τοοῖῖαβ ππβοποτοῦ. 

ετει... . δε. δια γλωσσὴς ἐτερᾶς; οτι λαλησουσι τῷ λᾶῳ τουτῳῷ, Μ. εθολρύτει 

κελδο οεπδοδχι πελὶ πᾶὶ Ἄδοο, ὅυγ. 5 οὐ μσΣς καλου Χο. μυωωἷμεδὶ. .-25 

υκοἱ --- 15. Ὁ, πετχω -- ας ἴῃ ραγοηϊποϑὶ οχ θοάφιν --- δ άπχοεῖς πποῦτε - Μ. οἵ 

ΑΙοχ., αἴ. του θεου, Ναϊα. μετ. γαῖ, οἵ ϑυγοσθοχ, τὸν κυριου ταμίη. 

ἴςφαὶ. ΧΧΥΠΙ, 2-13. 
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Σ 
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Ψ , 

} πεῖ: χε εὐεβωίκ᾽ πῖτε] ΟὙλΛΉἤ ε ΠΘΗ ΤΟΎ δὲ ἐπᾶρου. ἀν 

ΟΠ κα σεΝ ΔΚ Δ ΎΝΕΥΕ ποεους ποετᾶκο. ΕἼ Βε πᾶΐ οὐτλλ 

επώᾶχε Ξαπχοεῖο πρώλλε εὐ λοχϑ' Υ πᾶροων ἈἈπλδᾶοο ετ- 

ι5 ΟἿΣ ΘΙΧΗΛ χε ΔΤΕΎΠχΟΟΟ χε ἄνολῖνπε [ΝΟΥΪΔΊΔΘΎΚΗ “1 π 

ἀασ τε" Δίγω) οπεουῶ Ἀγ. [π|λλοῪ ἐρώδη [ΟὙἹ δ ΤῊΗΎΥ ἐοοωκΚ 

εἰ εἰβοὰλ οἵ τοοτν π͵νεοεῖ ἔχω ν᾽ [χε] ἄνκω πᾶν [ἈΠΟΟᾺΣ 

πρελπιο ἄγω τῆνᾶθοβον ἈΛΠΟΟΔ,. 
ΝΥ͂Ν ἸἸἸῸΌΠ τ το Ὃν τῶ δ 
δι... 0. ἔεβολ᾽ ΔΎΩ σηδθωπε ΘΕ ΝΟΥΘΟΎΟΟΥ π- 

ὃ ΤΕΎΝΟΥ εβολρίται πχοεῖο σὰ βδωθ: ΟὟὙΝ ΟὙὟδαα πῶΐνε γὰρ 
πἄᾶτυωπε ΟΝ ΟὙΚίλα ἘΝ ΟὙΦΡΟΎΒΑΔΙ ΜΝ ΟὙΦΡΟΟῪ ΠΚΑΛΤΟ 

τ πποδ ΟὙρὰ ΤΗΎ εοοὺκ ἈΝ ΟὙδΔρ Νκωρτ εὐοωλι - ΔΎΩ 
ΤΆ ΤΡηλΔΟ ΠΝΦΕΘΝΟΟ 'ΤΗΡΟῪ Νὰρ θὲ Ἀπετπώῶρε πουρᾶ- 
ΟΟὟ εὐοβ: πᾶὶ ΝΎΔΎΥΤΟΩΟΥΝ᾽ εἐρρδὶ εχϑλλ πίη ΔΎΩ ΟὟΟΝ 

πα ΕἸ ΤΩΟΥΝ᾽ ΕΝ ΘΙ ΔΗΛΑ ἈΝ ΟὟΟΝ πἴλα ΕἸΤΟΟΟΎΡ, ἐροο᾽ "1 Ν᾿ 
8 ΟὟΟΝ πἴλα ετϑλίβε ἄθῶοο. δΎω οενὰρ θὲ πνετϑκοεῖτ π- 
ΡΑσΟΥ ΕὙΟΎΟυΛΑ' ΔΎΩ ΝΜ ΤΕΡΟΥ ΤΟΥ Ν᾽ ΕΟὙΠΕΤΟΟΟΎΕΓΥ πε τεΥὺ- 
ΡᾶσοΥ ΔΎΩ πϑὲ Ἄπεῖτοβε το πρΔΟΟΥ ἀῶ Δ ΤΟΥ Ν᾿ ΟΝ 

εὐ 08ε. πὰ τε ΨΎΧΗ ἍΔε πᾶρτε ἐππε τ Ὑεἴ Τ᾽ τἂΐ ΤῈ θὲ 
ἘΤΝΤρΡλΔΟ ΠΉΘΕΘΝΟΟ 'ΤΗΡΟῪ ΝῈΝ ΤΔῪΤΟΩΟΟΥΝ᾽ Εχν οἵ- 

9 ΔΗΛ ΔΎΟ εχϑὲὶ ΠΤΟΟΥ ποίΐωνπ. βὼΐλ εβθο0οᾺ πτετππωτσ’ 

ι πε πό λὰ Εβο0Ὰ ἀν Οὴ᾽ ΝοΎοϊκερδ᾽ ΟὟΥΔΕ ΟὙῊΡΠ' χε ἃ 
πχοεῖς ΤΟΟΥΤΝ ΠΟΎΠπδ᾽ παλκᾶρ ΠΡΗΤ᾽ δ ἀπδτδλι π- 
ΠΕΎΒδΔΔ' ἈΝ πᾶ ΝΕΎΠΡΟΦΗΤ ΗΟ ἈΝ πὰ πευδρόζων᾽ πἂὶ ετ- 

": ΔΎ ἙΔΛΟΎΝΥ πόίχ. πτε πεΐωδχε 'ΤΗΡΟῪ πε ΝῊΤ Ν 

ἡ Ὁ, χε εὐεοωκ ρῖο χε εὐεβωκ -- ινὰ πορευσωσι -- ΟὙΛΗΉΘε ΠΡΗΤΟΎ 5018 

5ιηΐ 5414. -- ᾿. Γσεπδκιλεπενγε. ποεουώςς -- Μ., ὅ0ζγ. Ξ- ΟὙ. ἴνεγβο ογάϊπθ συν- 

τριβήσονται και χινδυνευσουσι --- ᾿' Ὁ. πλώχδ -- πΆδοο -- Μ,, ὅυγ. -- τ. τοῦ λάου 

τούτου - Ὁ. τοςΐθ τε ηλ --- ᾽ἢ 1Ι46Π}Ὲ χε οὐβίπε ΠΟΥ ΔΙΔΘΉΚΗ.... .. ὁπουῶ.. ., ΔΎΩ 

ἐρωδις -- ἀπκώ..... πρελπιο, Μ. ὅυτζ. οἵ ὅσ, εθηχαάμιεν ψευδος τὴν ελπιδα μων 

- ΧΧΙ͂Χ, " Π, πιορηάοβε οεηδώπε --- ὅ κατ οὐκίαα αττὸ ΟὙρρουββδῖ, σαίουὶ ογάϊπε 
ἴηγεῖθο μετα ῥροντης (Α. χραυγης) καὶ σεισμου -- τκαατο ἀραηάαϊ --- ᾿ πετπωῶρε 

ποτνρδοου εὐόβτ, ΟΓ. ενυπνιαζομενος χαθ᾽ ὑπνοὺς νυχτος, ϑύτο-Ποχ. [ἀἂν5 Κ ἴῃ 

ΤηΔΙΡ.) Μ, φηετηδν ξουρδοουῦ ὅγε πεαπκοτ -- ΠΙΗᾺ -- ΑΙοχ, εἴ Μ., γαῖ. ιερουσα- 

λημ.,) ὅ0{. -- στ. ἀριὴλ -- οαυἱτ. οσον πεῖλα ἀθοϑί ἃ σοΐοτ5 -- ὅ ππετφκοεῖτ -- Μ. ϑυγο-Παχ. 
οἱ Ηϊογοηυ, ἀρὰ ΝΟΡΙΪι1π, ᾿το πὰ  α]ρΡ. οἵ Ποργ. ὁδηγίοπδ, ΟἿ, πίνοντες -- αὐ εὙὐογυλι 
σοίογΙ Ρσγαθιηῖί, χα! -- τετρδοον - Μ, 5υγΓ. εἵ ΑἸοχ,, ατν αρβϑαιε αὐτῶν -- εαῖὶ Θ᾽ ΧΗλΑ' 

δγ -- Α., οὐΐοτὶ ΟΠ, --- "5 ΒΕ. οοηίτα σοάϊςοη) εὐλουπτ' πσίχ, το] ]41 τὰ χρυπτὰ 

-- "ΚΕ, πιρηάοβε πὲ ρῖο πτε. 

Ϊολ!Ι. ΧΧΚΥΠΙΙ, 14-ις. ΧΧΙ͂Χ, ς-αι, 

Επλύμεντα Οοντο-ϑαηιοιολ, Νοϊ, 11, 80 

ῬΉΞΙΝΙ 
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πθὲ ππώδχε »επεϊχωζκλι εὐ τοῦδε, πᾶϊ εὐώδη τᾶδο που- 
Ρώλλε εὐἰοοοΥυ π᾿ πορ δὶ εὐχὼ χλλλοο χὲ εὖὁὸ πᾶὶ ΔΎΩ ον δ ΧΟοΘΟ 

ΧῈ ΜῈ ὅολλ ψἈλλλοὶ Ἐὐ.ΟΟὟ οσεΤΌοβε τᾶρ. δῶ σελ ᾿ππεῖ- 
χωζώλλε εν δῖχ ΝΟΎρΡΩΛΛΕ ΕΝ ΟΟΟΥΝ᾽ ἄν πορ δῖ εὙχὼ ψ53400 

πδο χὲ εὖὸ πᾶὶ ἀῶ ἀνᾶχοοο χὲ Ν᾿ ΓΟΟΟΥΝ ἂν πορᾶϊ: δΎω 
πεχε πχοεῖο χε πεΐλδοο φῊΝ εἐροΐ οετ ᾶϊο 31,101 δὴ πευσπο- 
ΤΟΎ ΠΕΎΦΗΤ ἍΔΕ ΟὙΗΎ ΝποΑβΟΔ λνλλοῖ εὙὐζῦλλθε ἍΔΕ αξλλοὶ 

επχϊίν χη εὐοθωὼ προῆρὼν πρώλλε ἈΝ ΦΝΟΒΟΟΎΕ. ΕὙἾΒΕε 
πὶ εἴο φηῆτε νηδουωρ, ΤΟ ἔπωῶῦνε ΕβΟᾺ καπείΐδιδοο. 
ΔΎΩ ΝΔΠΟΟΝΟΥ ΕβθοΟᾺ τἄ τἄᾶκο Ν Τοοφίδ πεποοφοο τἄρωπ 

ΝΥ͂Ν οΑβε πποάβεευ. οὟὙοΐ πνετεῖρε πουοχηε εὐἰθηπ 
ἘΕΝΟΎΕΒΟΔ οἵταλ πχοεῖο ἂν πε ΟΥΟΪ πνετεῖρε νογώοχδνε π- 
κίονε" ΔΎ ΝεΕΎ ΒηΎε πδυὗἷπε οὶ πκᾶκε᾽ ΔΎ σενᾶ ΧΟοο 
χε πἴλα πεν τ Δ Ν᾿ ΔΎ ἐρον᾿ ΔΎ πἴλα πετν δεῖλλε ρον ἐνετη- 
εἶἷρε ΔΟΟΥ ἄνον " ΝΕΤΕΤΝΟ ἂν ἾἾΘΕ ἌΠΟΛΛΕ ἈἸΠκΚερδ λλΕΎΟ" 
ΔῊ πεπλᾶολλᾶ πᾶ χοοο ἈΠῈ Τ ΔΟπΔΟΟΕ δληλοῦ ΧΕ ΠἾΤΟΚ ἂν 

πεν ΤΑΚΛΛΟΝΥ Τ᾽ Η πτᾶλλῖο ἈΠΕΝΎΤ ΔΟ τ ΔΆ χὲ ἀἀπεκτ ἃ- 

λλίοὶ δὴ ΟὙΧΑΝ ΤΡΆΆΝΦΗΤ. ΠΝΚΕΚΟῪΪ ἂν πὲ ποέπεενε πλίβᾶ- 
ἴΟσ ΕΒΟᾺ θε ἙΠΤΡΟΟΥ πΧερλλελ᾽ ΔΎ ΝΌΕΕΠ ΠΤΟΟΥ πχερ- 
ἈΔΕᾺ εὐ ΘΗΝ - πᾶλ πᾶοτλλ οι ΠΕΡΟΟῪ ΕἸΆΚΑΔῪ επ- 
ᾶχε Ἀπχωώῶμλε: ΔΎ πβὰλ ηβλε ΕἸ πκᾶκε ἘΝ 
ΠΕΡΆΟΟΤΝ οεν Δ Ν ΔΎ εβολ᾽ ΔΎΩ οενἃ ΤΕΔΗΔ ΟΝ ΟὙΟΎΝΟΟΩΙ 

πόσὶ πρηῆκὲ εὐτᾶε πχοεῖο ἀῶ Ἵνετε ἈΝ ΤΟΎ δελίπὶο Δ Ὺ 
ΘΝ [π]ρώλλε σεν ἄσεῖ ΝΟΎ ΝΟΣ. ἃ πᾶνολλοο ὡχῆπ᾿ ἃ πχδοὶ 
ΘΗΤ τἄκο᾽ ἀῶ ΔΎ τε Εβθ0ΟᾺ πνετανολλεῖ εχῖν ΟὙΚδκίδ᾽ 

ΔΎΩ ΕἼΡε πρώῦϑλε ἢ ποβεὲε ρα πωᾶχε' ΟὟΟΝ λε πῖλα ΕἸ Χπίο 
δ᾽ ἈΠΎΔΗ σεν ἀκα ΔῪ ΠπΧΡΟΠ᾿ ΔΎΩ ΔΎΚΤΟ ΕΒΟᾺΛ πιπλίκδῖοο 

9: Φὴ ρεν χίπόῦνο:ὀ εὐτϑὲε πᾶϊ πᾶὶ νεέτερε πχοεῖο χὼ ΞΔ ΟΟΥῪ 
εχϑιὶ πηΐ πνίδκωβ᾽ πεν τ δ πορχο ἐβθολον ἀβρᾶρδαι. περε ἴᾶ- 

“ἅτ, δυῶ -- ὅυτ. εἴ Ογ., Μ. οὔ. -- Ε. πηιδόμα ῥὑσὸ "τἱἷ δόλε --- ἰδ εὦ πδὶ -- ϑυγ. 
εἴ ατ., Μ. τῷ πηδι --- δ οῖτ πευσ ποτοῦ -- Αἰοχ. εἵ ϑυσ τίιοχ. ἴῃ τοχῖα,, ἴῃ πιᾶγο. 

-  ψυϊρ. ΠοΡτ. εἴ Οσ. εν τῷ στομᾶτι αὐτου, καὶ ἐν τοῖς χειλεσιν αὐτῶν - Μ. οῃϊ. 

Ιῖοτ. Δ ε --- δ ξοίϑηπ, ὅυζ. - ὅσσ. βαθεως, Μ. ει οὐωκ -- υἷζ, διῶ τ ϑυγ. οἵ ἔν 

Μ. τε -- ἐπετπεῖρε (ϑἰς) ..... ἄπομ, δῖοι ἡ ἃ ἡμεῖς ποῖουμεὲν --- ὃ Ἐς ἀκ ΡΙῸ '᾿ν 

11 14. ὁπ}. ΕΒΟἋ -- ππτοου πὶ - ΑἸοχ., οθῖοσὶ ομλ. ---- ᾿ἢ ροβῖ περλοοτῆ Μ. δά. πιβλὶκ 

ττε πηέτε ποεηδῪ ἘΒΟᾺ δὴ ---- 13 Εις πεταλη τοῦ -- ροϑῖ καδλν (αποά Ἐ,. ῥγαθιογναϊβὶ τ) 

Μ. «ἀά. ει: πιο -- ΗΕ. ΚΞΟΎΟΘΎΠΟΟΙ ΡΓῸ αἱῖ. πουποῦ ΟΟΩ. --ς "Ὁ πεν δηπολεὶ τ ανόμουντες 

-- Μ. πονυκᾶκιᾷξ ---- "Γ αἱ, δνῶ - Μ. οἵ ὅγι., Ογ. οτι -- δὴ -- Αἴοχ. ὅγζ. οἵ Μ., ΟΥ. ἐπὶ, 

οξαἱ. ΧΧΙΧ, 132-22. 
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τ΄ κὠβ πᾶχϊωϊπε ἂν ΤΈΝΟΥ ΟὙἍΔΕ ΝῈρΡΕ ΠΡΟ ἈΧΠΙΗ Δ πδώκλὶ ΔΝ 

τς οὶ ΤΕΝΟΥ δλλὰᾶ ἐρᾶν Νευηρε Ν ΔΎ ἐπᾶρ βηΎε" σε ΤΒ. 80 

᾿ς Ἑπᾶρᾶν εὐβηητ᾽ ΔΎ οεπδῖτββο ἈἈππετουᾶδλβ πἵδκωθ᾽ 
4 ΔΎΩ οενδίῬροτε φη ΤῸ ἈἈΠΝΟΎΥΤΕ ἈΜπΠΙῊΔ. δἀγῶ ΝΕΤΟΟρΑΑ 

δικ πευππᾶ δοῦν ΤἈΝ ΤΡΆΆΝΘΗ Τ᾽ ΝΕΎΚρλλρλ Ἅε πᾶοβθο 

ἔεοωτ αι ΔΎ πλᾶο ΕἸ οοχε πᾶσβο εᾶχε ΝΟΥΕΪΡΗΝΗ :- 
χχχὶ ΟὟΟΪ ππηρε ΝΔΠΟΟΎ Δ ΗΟ πᾶϊ πέτερε πχοεῖο κυ 93.- 

ἈΛΟΟΎ Δ τΤετπεῖρε που οχΝε Ἐβολοί τοοτ ἀν᾽ ΔΎ οηοΎ 

3 εβολρίῖται πᾶππᾶ ἀπ᾿ ἘΟΎερ, οβε Εχῖἣῖ᾽ ΝΕ ΠΝΟΒΕε πετ- 

ἁλοῦτϑε εβὼκ ἐπεοη τ ἔκηλλε: ἄΝῸΚ ἍΔΕ ἈΠΟΥΧ ΝΟΥ εἐτρᾶ βοη- 
θεῖ ἐροοῪ οἴ ται ᾧᾶρδω" ΔΎ ερ οἄΐϊβεο ΕἘΡΟΟῪ εβολον πραλῆ- 

3 Κῆλϑε. ϑθδΐβεο τὰρ ῴδρδῶ πᾶδθωπε ΝῊ ΤῊΝ εὐ ΐπε' ΔΎΩ 

4 ΕὙνοόπεδ' ΝεΤκ ΝΟΤΗΥ ΕΝ ᾿ΚΗΛλἷΕ. ΧΕ Ο ΟΝ ταχδᾶνε 
: 5 πόΊόὶ ΦενδρίΧΗτοΟ πβ δι ΝΕ ΕὙΦΟΟΥΠΒ οενδωυπρίοε ἐπχίν ΧΗ 
ῷ ἐρᾶ ΤῸ] πουλᾶοο ἐπ Δ ΓΡΗΎ ἈΜΟΟΎ ΔΝ ΕὙΒΟΗΘΙδ᾽ δλλᾷ 

; εὙὐἷπε πὶ ΟὙπΝοσπεῦό :-: 
; ὃ θορδοῖο ΝΕΝ ΤΆ ΝΟΟΥΕ ΕἸῸΝ ΤΈΡΗΛΛΟΟ :: 

δρδὶ δὴ τεθλιίψίο μ᾿ πλώχρ ΟὙΛΟΥ .“41ὴὸ ΟὟδΔΟ ἈΛΛ ΟΥῪ' 
εβολρι πορὰ ΕἸ ΔῪ ΠΡΟΟ ΔΎΩ πΗρε ΝΝΦΟΟ ΕὙΦΗᾺΔ 
Εβολ᾽ πᾶὶ ΝΎΥΔΎΝ ΤΕΥ ρδο εἐορδᾶϊ οἴχηθ ΝΕΟΟΎ “41Ν 

πισά»ΛΟΥᾺ ἔρᾶ ΤῸ] ΝΟΎΦΕΘΝΟΟ ΕΝ ΟΝ ΔΊ ΓΡΗῪ 5κ32106, ΔΝ ΕὙΒΟΗ- 
1 Θἷδ᾽ Δ'λλᾶ εὐωῦΐϊπε “πὶ ΟὙΝούπεό. ἔρὲ ΠΡΆΆΝΚΗΛΛΕ ἘΝ ΔΙΓΡΗῪ 
ἌΜΟΟΤΗ εἐοππίσδ' [ΚἈΝ ΦΕΝΠΕΤΟΘΟΎΕΙ Τ᾽ διχίο ΝΔῪ χε πεῖ- 

8 ΟΟΔΟΔ ΜΉΤΕ ΤΗΥΤΝ «υΟὙεῖτ. ΤΕΝΟῪ 6εὲ φὅόψοοο πτορδὶ πἂὶ 
ΕὙΠΎΣΙΟΝ᾽ ΔΎΩ εὐχωώλλε χὲ νδᾶΐὶ γάζϑωπε ΕΡΝΦΟΟΎ ΟΝ ΟΥὙΟ- 

9 εἴω" ΔΎ ὧδ ἐΐεθφ. χε οὐλᾶοο πᾶ τος πε᾿ ονΘΗρε π- 
ιο 6ΟΆ πὲ πᾶϊ ετ που ο κΚ ἐπνολλοο ΠΝ ΟΕ πΝΕτχω 

ὅ5 “πη -- Μ. οἵ Αἴοχ., ςοΐοσὶ ΟἹ. -- ἢ ΕΗ, πιοηάοβο ἀπετουᾶδθ, Μ. ψεπηὶ 
24 - "΄ πεππδ -- Μ. οἵ ὅυσγ., αγ. ἀρβαὰς αὐτῶν -- Μ. οπ, λε -- ΧΧΧ, ' πδποοῦνδτηο 

- ἀποστάται -- πδῖ πετερε..... ἅκαλοου -- Μοπιρῇ, εἴ ΑἸθχ., 501. -- ὅσ, λεγεν χυριος 

-- ὁφιτουῶ -- συνθηχας -- πετίποβε, σαίοτὶ ΟΠῚ. ὑψῶν --- “ ετρδθοηϑεῖ Ξ-- τοῦ βοηθηναι 

--- ΄ ΠΡτγαγ5. ὁ ορὴ ἄδιδιτε, α]ῖα τηδηι15 ΓΌΡΓΟ αἰγατηθηΐο πγπΐαν!ς ἴῃ τε ΠᾺΡ ΥΝΤΣ 

--- ᾿ ΠΕ. πιοπάοβο επχιπχη οἵ ἐπ τ τ ΦΗΥ 0, 5416 δα -- ΕὙΒΟΗΟΊΣ. -- ΟΥ. εἰς 
βοηθειαν, ϑὅυτ. εἴ Μ. - ψυϊρ. Πεδγ. εἵ ΑἸθχ. οὐτε εἰς βοηθειᾶν οὐτε εἰς ὠφελειαᾶν 
- Κ, ογίϑιπε σοηΐγα σοάϊο!5. διιοϊοτίςἀἴθηη ---- “ ΕὙβοπθΐδ ἀβαὰ6 ἴῃ ἤη. -- Μ, (ομηρί. 
ΑἸά. ςοὐά, ΠΙν ΠῚ, ΧΙ, 26, 41) 8111 ἀρ ΕἸ6]4, ορ. οἶΐ.», οἵ ϑυγοτ-ῃοχ, ἴῃ πηασρ.; Να]ρ. 

ΠΟΡτ. οἵ ΟἿ". οἵη. --- ὅ ΕὙπυζῖοις -- ἐπι πυξιου -- οῖτ οΥδεΐς -- σΓ. χαιρω, Μ. - ΒΥ, 

οἵ ΑἸοχ, ἐρᾶπέροου ἅτε οδήίσηου --- " ἢ, ροϑῖ εταλπούε οϑοϊϊαηΐο οὔ. οὠτᾶν. 

[51], ΧΧΙΧ, 23 -- ΧΧΧ, 1-1ὸ. 

ΝΣ ΝῊ τς 

ἘΣΤΕ ὑ«Ἀ Ὁ Ι 

Ἔϊ9 0]. ὅς: 

ΘΟΙ ΕΣ 

Ἐ ΦΟΙΤΩΣ 

Ρ. ξε: 



ΩΣ πὸ 

τω... δι 1-; 

πε εῖρέαι 

ἌΛΑΛΟΟ ΝΝΕΠΡΟΦΗΤΗΟ χὲ ἈἈπρτδλλον᾽ ἀΎ ΝΕΤ Ν ΔΎ ἔρπρρο- 
λλαᾶ᾽ χε τπρυᾶχε πλλλδν ἀλλὰ .Οἂἄ χε πλλλλὰ ν᾽ ΔΎΩ χω 

᾿ ΜΝ ΑΝ ΝΚεπλδ ΝῊ ΝΜ ἸΤΕΎΝΚΤΟΝ ΕΒΟᾺ Ν τεῖρΗ" ἀῶ ΜΕΤ πο 
ΕΒΟἋᾺ ἌΛΛΟΝ κἀπεῖλλᾶ ἀλαλοοςθε ΜΝ ΤΕΎ ΝΟΪ ΕΒΟᾺ ἌΛΑΛΟΝ “ιπυᾶ- 

9 χΧῈ ἈΠΙΗΣ. ΕΤ͵ΒΕε πᾶϊ πἂὶ πεέτερε πχοεῖο χὼ [ΛΟΟΎ). 

Ὑρος ΠΟΎΣ ον, πδὶ πέτερε πχοεῖο ἔχ ἈΞ ΝΔΛΟΟΎ χὲ ηδ΄ίὶδ τοὶ 
ΕΠῈ ΤῈ ΟΥ̓Τ ΤΩ ΟὙοπερλλὰ φὲν οἴωπ᾽ ΔΎΩ οηρελλπηΐ Θὲ ν Θιεληλι. 

ΧΧΧΠ,Ὶ ΕἸΟ ΟΥ̓ΡΡΟ τὰρ πλικᾶ!οο Νᾶρρρο᾽ ΔΎ πᾶρχων πᾶδρ- 
9. “κεἴ οὴ' ογὐρᾶπ. δυῶ σνηδιϑώπε' πρῶλλε ετνᾶφωπ ππες- 
"δ χε ΔΎω νᾶρωπ ΘΕ πἡπετ οΎοωκ ψκ5λ06] ΟΙ ΤΙΝ ΟὙΔΛΟΟΎᾺ 
ΔΎΩ ἀνδουών, ΕβοΟᾺ ρὲν οἴων πϑὲ πουεΐερο οοωκ᾽ εαἰοδε- 

8 ΟΟὟ θεὲ πουκᾶρ εὔόβε. δυῶῷ οενᾶζυωπε ἂν εὐγᾶϑτε ἐρω- 
4 4Ἅε΄ ΔΎΩ σεν ππευᾶᾶχε τ ἄγ ΠΡΗΤ ππόυβ 
πο της εχϊολλη ΔΎ πλδο ετόσοχε πᾶσθω εὐᾶχε πΝοΟΥ- 

5 ΕἸΡΗΝῊ Ο΄ὴ ΟὙδΈπΗ δΎΩ ΝΝΕΎΚΟΤΟΥ Εχοῦο ψἴποοῦ χε ἄρι 
ἄρχων ΔΎ πἣῈ ΟὙΦΎΠΕΡΕΤΗΟ χΧΟΟὺ ΧῚΝ ΤΈΝΟΥ χε ἵκδρω). 

ὃ ποού τὰρ πᾶχῳω πίλ Ν ΤοΟσ᾿ ΔΎΩ πε τ [πὰ νοεῖ πρὲν- 

πετΟὙΕἴ Τ᾽ [εἰχὸκ Εβθοὸλ πνηδνολλον ΔΎΩ εὐᾶχε εορδᾶὶ ἐπ-᾿ 
χοεῖο οὴ [ΟὙ πλᾶ ΝΗ εχώωρ ΕεβοᾺ [ΝΟ ὙΨΎΣΟΗ εορκδεῖ τ᾽ ΔΎΩ 

τ [εἰκωρῖτ ΠΝΕΨΎΧΗ Ετοβε. πεύοχνε γὰρ ἈΞΠΟΝΉΓΡΟΙΝ ΔκεεΎε, 
ἐν ΝΌΛΛΟΝ ΟΝ ἰϑὲν ᾶχε πρεν χί σον ΔΎ εἐχωῶρε ΕΒΟᾺ 

8 ππώχε ΕΥ̓ΘΒΒΙΗΥ ΟΝ ΟὙρᾶπ. [ΝΕΤ ΑΔΙΝΟΥΤΕ ἈλεεΎε ἣ- 
9 εν ΑΝ τᾶ βε ΔΎ πᾶὶ πὲ πίοχῆνε ετηδόώ. τω ουπν] 

περίοαλλε πρλλλαδο᾽ ΔΎΩ] ΕΤΕΤ που τς ΕἸ ΔΟλλη" ὦ (ϑεξρε ΕἸῸΝ 

0 Ἐς δηχοπάαϊαπη) ἀθαϊτ οφορδαλδ, ρῖὸ οραμᾶτα -- ΠκεπἌλ πη -- ετερᾶν πλανησιν 

- δυῶ σοίετὶ Παρθηΐ ᾿πἰτο νοΓ5. --- ἢ παοεῖς, Μ. -- ΑἸοχ. τπἴχε πᾶ πεθουδθ ππτε 
πῖοκ, Οἵ. ὁ ἀγιος του ἰσραὴλ΄, ϑυτόπῆοχ. θα. μΒαροθῖ ἴῃ πιάτα. ---- ΚΧΧΙ, " Εις οι- 

Ἅπα -- ΧΧΧΙ͂Ι, πδδρυζει τ ἄρξουσι --- " ππεοκλᾶδε, Μ, οἵ ὅγγ. - ὅτ. τοὺς λογοὺς 
αὐτου (ΑἸοχ.. -. τουτους) -- ἴϑε ἀχπετουοκ ἔκακου οἴτη οὐάλοου, τοῖο ὡς ἀφ᾽ υδα- 

τος φερομένου -- δὲκ -- ΘΙ, ἴ{. Ἰηΐτα -- θὲ πουκᾶφ, ΡΓῸ ἐν γῇ --- ὁ ροβῖ ἔρωμε Μ. 

44. οὐορ, ΠΠΟΥΕΡΟΆΟΝ πχὲ ΠπΙΒΔἋ τε ΠΗΕΘΗΔῪ το ΡΓῸ αἰζοῦ, δΎῶ ςοϊοτὶ Βα, ἀλλα 
- ΕΚ. οδοϊϊαηῖοῦ εὐοται --- ὃ ΟΥ̓ΘΎπερετης ΡΙῸ οἱ ὑπηρεται σου --- ὃ πδιτοεὶ τ νοησεὶι 

-- Κ᾿ (εχ)ωκ -- δὴ [οὐπΆδλ πη -- πλάνησιν -- ΠΟΥΨΎΟΤΗ, οοῖοιὶ ἴῃ ΡΙΌΓ. -- [ΕἸΚΩΟΦῪ, 
ΚΝ. [οὐϊκωρτ, ῥῖὸ κενὰς ποιησει; ἃ]. ποιησᾶι --- ἶ πεγιυοαπε τὰρ τἐποπηροῖς, Μ. οἵ 
ΘΥΤΞ ΟΥ̓ γὰρ 

ταπεινοὺς --- ἢ δηῖθ ᾿λεεσξ οπὶ. ὃς --- " ἢ, πῴεερε - θυγατερες ; ἴὰ οοὰ, ταυῖρῃ 

ῬΟΒΙΓΘΠ.15. ἀποῖι5. ᾿ἰΙΙΘγαΘ ὦ ον ἀθητβδίτας ἀρραγοῖ. 

οὐλὴ τῶν πονήρων -- ἃηῖ Φὁ΄ὶ ϑειυδχε οὐ, ΟΠ,. καταφθεῖραι 

ἰβαὶ. ΧΧΧ, 11-|2. ΧΧΧΙ, ἡ -- ΧΧΧΙΙ, 1-το. 

ΜΑΙ 
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ιο ΟὙδιελπίο οὐταιλ ἐνδᾶχε. δΔρι πλλεευε)ὶ, ΠΝΕΡΟΟῪ ΝΤΈΡΟΛΛΠΕ 
δ οὐκᾶρ, ΠΡῊ Τ᾽ ἈΝ ΟὙΡΕλπίο ἃ πχώώωλε οὙῶ’ ΔοοΎεϊνε 

ι ΝόῖῚ πχο ἀΎω ΝΟΝΔΟΤΟΟ ΔΝ Εεὶ. πῶσ’ ἈΎΠΗ πετ κω 
ΝΟΤΗΥ κὰ ΤΗΥΤΝ ΚΑΡΗΎ ΝΉΕΤ ππε ΕΤΕΎΝΚΗ ΚΑΦΗΎ" 

19 ΔΟΎΡ ΝΝΕΤ Ν πε ΠΡΕεΝ σΟΟὟΝΕ ΝΎΕΤΠΝΕΟΠΕ ΕΝ ΝΕῸΤ πεκὶ- 
Βε' χιν τοῶε πο ΔΎ πτενηλὰ πγβὼ πελοῦλε. 

13 πκᾶρ, πᾶλδᾶοο Νὰ ΔΎΟ ερρᾶϊ πρέεν ΟΝ ΤΕ δὶ ΧΟΡ ΤΟΟ᾽ 
“ ΔΎΩ σεν δοεῖ ἈΝΠΟΎΝΟΟ ΕβοΟΆρεν ηΗἴ τ ὙΠΟΔΙΟ πρλλλλᾶδο 

ΠΗῪ ΕὙΚΗ Εβο0 λ΄ οσενᾶκω ΝΥΝ ρλλλλδΟ ΝΡ πολίο᾽ πΗΐ ετ νᾶ- 

ΝΟΥΟΥ πῆτε πῖμλκε πὰρ πραΔΎ οὐδ ἔπε ΠΟΎΝΟΟ ππεῖδ πο 
ι5» ΤΟΟΥ ψτλιὰ “ΚΈλΟΟ ΝΕ ΠΝΌΡΕ ὐᾶπ τε ΟὙππὰ εἰ ἐχώτῆ εβολ- 
δι πχίοε᾽ ΔΎ πχερηλελ πἄρχδίε ΔΎ ποᾶρλλελοο σεν ΔΌΠΕ 

εὐλλὰ ΗΝ. ΔΎΩ πρᾶὰπ ΝΑΛΚΤΟΝ Ἀ552106] ΟἿ᾽ ΤΈρηλλοΟ ΔΎΩ 
ΤΑΙ ΚΔΙΟΟΎΝΗ οὴλ πᾶρληλοο ΝΔΟΎΗΡ,. 

-- σ: 

ΧΙ, 1,9. ,, ἵἴπεχε ΠΝΟΥΤΕ χε πᾶρᾶκδ λεῖ “πᾶίλδοου ΠΟΎΜΗΒ 
ἴωὥδχε ἔΠΡῊ Τὶ ποιίληλε οεποωπο᾽ χε ἃ πεοϑθβ βἴῖο δωυδὶ “πεο- 
πο8θε βωλ εβολ᾽ χε Δοχι Εβ0Ἃ οί ΤΟΟΤ ΟῚ] Ἀπχοεῖο πΝεοΝΟβε 

8 ΕὙΚΗΒ. ,ΤΕΟΜΛΗ πετῶ ΕβῸΧ οἱ πχδίε. χε οβῖττσε τερίη 
.« πχοεῖο᾽ ΝΠ ΤΕΥ ΠΟΟΟΥΤΝ ππεολλὰ λλλλοῦίθε. εἶδ πα πᾶ- 

ἈΛΟΎΘ΄ ΠΉΤΕ ΤΟΟῪ πἴλλ' οἱ οἴβ τ πα ΘΒ βἴο᾽ ΔΎ ΝεΕτΤδθοϑλε 
πᾶίθπε ΕὙΟΟΥ ΤΩΝ ΔΎΩ ΝΕΤ ἡ ΔΟΟὟ ΕΡΝ ΘΙ ΟΟὟΕ εὙὐολόλωσ' 

ὅ ΔΎΟ ΠΕΟΟῪ »“πχοεῖο Δ ουῶνρ, ΕεβοἋ πε σὰρξ πίλλ ΝΔῪ 
ἐπουχᾶϊ ἈΠΝΟΎ ΤΕ, χε πχοεῖο πε ν δοᾶχε. ΡΝ 

.9. ἴδδλε ερρδὶ εχῖἧὺ ΟὙ ΤΟΟῪ εὐ χοοε᾽ πε εΕΥ ΔΎ τ ελῖζε ποιν᾿ 
χίοε ΜΠ ΤΈΚΟΛΛΗ δὴὲ ΟὙδΟλλ᾽ ΠΕῪ Ὑ Διϑεοδεῖς πΘΙΕ ΔΗ͂ΛΑ χίοε Ἀπρρ- 

{0 1|τ, Ἃ τοῦ παωλε ΔΡσγαϑῈΠ αϑΐ -- πιόῖ πὸ -- Μ, οἵ Αἰθχ. δ] 1Π14116, 501. - Ογ. οτ. 

- Ε. ογῶ τηθπάοβα ρῖοὸ δύω --- “ἢ ἌΎπη - λυπήηθητε -- πρεπσόουπε -- Μ. ΑἸοχ. 411|- 

4υς, Ψυΐρ. ὅυγ. αγ. εἴ Περσ. οἵι. -- “ἢ 

πτβώ πελοῦλε -- 5ΥΓ., Οτ. ἀμπελου γεννήματος (Α.1 ζενημα τος), Μ. εβολρᾶ ου- 

᾿διοδλολι εὐϑερ, πουτδρ -- Ἅα!ρ. οἵ Ποῦτ, [ΠΥ 133" ον -- ἰ" πν - πηοὺ -- πλῖ- 

πολίο, σοίοτὶ ἴπ δίπρ, -- ΕἸΣ ΠΟΎΟΥ ΡΙῸ επιθυμηματος -- δηΐθ ψκααδ Μ, Βα. πελὰ 

πετπεκῖβε -- Μ,, σαῖθγι ΟΠ], ὑμῶν -- πτεπηλλδ 

- "" πιχδρϑελοο (510) --- ΧΙ, ὁ πδρδκδλεῖ -- παρᾶκαλ ειτε --- " ΠΗ. πουηβ -- δυδὶ 

- Μ,, ὅγγ. - ὅγ. επλησθη -- ᾿ἄἀπεοποβε βωκλ (ΠΕ. πιοπάοβε εβῳ Ἃ) εβ 0, σοίοτ! λελυ- 

ταν αὐτῆς ἡ ἀμαᾶρτια --- ὅ Ἐ, οϑοϊϊαπίοῦ οπὶ. χε δηΐθ οπε - πηπεζλλδ ἀλάλοῦοῦε 

(Ε, παλοοςε), το! τὰς τριβοὺς τοῦ θεοῦ ἡμῶν --- ὁ ροβῖ πετδόδαλε σοά, σΠ ΠῚ 

ΑἸοχ, οπῇ, τηροῦ, ἢ, δαὐπΐθηη ποη νἱ41 πδιϑώπε -- εοπρίοουε εὙὐολσ Δωσ -Ξ Μ. ΑΙαχ. 

οἱ Ψυϊρ.» ᾿ΐθτη ϑυτγο--Ποχ. ἴῃ ΠΊΔΓΡ., ἴῃ ἴοχία γογῸ οαπὶ ΟἿ. εἰς πεδια -- νν. 6-8 46- 

5 Πΐ ἴΠ Πη5, --- " Ἐ, τηρηάοδβα οἷδε ρῥῖῸ δε. 

[ς.]ϊ. ΧΧΧΙΙ, το-τό, ΧΙ,, 1τ--. 9. 

ΤΟΝ  νρυο  τ κεασν ἐν ἐξ πο νάννΣ, τῶν 
ΓΑ  χὺ ᾿ - 

ἘΠ ΖΙ 



ΓΑ Σ ἐδλυνυ χὴν ὟΝ δον κα πὲ ΜῈ -αὔὐν." ἀπ νυ κὸ χε κί γον 
νν Ἢ  κ ἮΝ ᾿ ᾿ ἔ ᾿ μ' 
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ιο ΦΟΤΕε᾿ ἄχίο παπολῖο ΠΙΟΥΔ δ΄ χε εἴς ΠΕ ΝΟ ΤΕ εἴο πιχοεῖο Ἷ 

δι οὙδολα' ΔΎ πεοχβοὶ ΝΗῪ δὴ ΟὙΛΑΝῚῪ ΧΟεῖοσ᾽ εἴς πεαβύκη 
᾿ πλλλαδ οι" ΔΎΩ πεούϑουβ Ἀπεῦλῖτο ΕβοᾺ. δἰνδαλοῦνε ἀχπεοορε 

πθεὲ που" ΔΎ ον δοεΥρ, π πες θίεϊ Β ΡΟΝ ορκ πεοδερωυ θ᾿ 
-..ῳ ἀΎω πᾶπᾶρδκδλεϊ ΝΕ ΤΈΕΤ. πίλα πὲ πν τδοζυϊ ἈΞΠΑΛΟΟῪ 
δὴ τεοθίυρο δΎω ὙΤπὲ ΟΝ τε ρτ δΎω πκᾶρ, ΤΉΡΟ ΟΝ 
τευ χδλλη" πἶλα πὲ Ν δου ΠΝ  ΤΟΟΥ ὯΝ ΟὙΟἑ ΔΎΩ ΝΕΚΡΩΟΟῪ 

9. Φ'ὴ οὐᾶε. ἢ πνἴλα πὲ ν τ δοεῖλλε ΠΡ τὶ ἀπχοεῖο ἀΎω 
πἴλα πὲ π τ ἄοκυωπε πᾶο πρεοχίοχ πε πᾶὶ ετ νὰ τοᾶ βιὰ ΤῸ] 

“ἜβοᾺ. ἡ πτδεχίωοχνε μὴ πἴλλ ἢ πα πετᾶ τοᾶ βεεῖδ τοὶ 

Εβολ᾽ ἢ πνἴλδλ πὲ ν Ἰδού τοᾶβοο ἐπρᾶπ' Η Δ τ ἄλλου ΕἸΤΈΘΙΗ 
ΝΠ ΎΛΑΝ ΤΡΑΑΝΡΗΤ᾽ Η νίλα πὲ τ δ Γ πᾶ] πορπ χε εἀετῶβε 

5 ΝΠ εὔχὲ ΝρΘΝΟΟ ΤῊΗΡΟῪ ΕὙὧΌ ΘΕ ΝΟΥΤ ΔΙῚ ΔΕ ΕἘβολον 
ΟὙΚὰ ΤΟΎΟ᾽ ΔΎΩ ΕὙῊΠ ἴθὲ Ἀπρίκε πουλλᾶςθε ΔΎ ΔΎΤ πτω- 

ιο ΝΟῪ εΕὙχῖρ. "πλίβδνοο πᾶρωτθε ἂν ἐρωκρο ἄγω πτῇ- 
αὶ ΝΟΟΥΕ ΤΗΡΟΎῪ ἵρωωῶε ἂν ἐπτᾶλο δΎω ὄπρθνοο ΤΗΡΟῪ δὴ 

ι5. λᾶ ΔΎ πε' ΔΎ ΔΎΟΠΟΥ ΕὙλᾶΔΥ. ὄπτ͵τὰ ΤΕΥ ΝΎΝΤΩΝ ἐπχο- 

ιν εἴο εν κ᾽ ΔΎΩ εὰ ΤΕΥ ΝΎ Ν ΤΩΝΟ ἔἐἄς κεααλῖπε. ΜῊ ΟὙδίκων 
ἐδυφδλιοε τ δλλίοο Η ΟὙδι ΑΝ ΟΥΒ᾽ πεν τ Δ οΥΎωτο, ΘΝ οὐ- 

9. ΝΟΎΥΒ᾽ δολᾶδλς ἐδ τ δλλΙΟΟ ΠΟΎΟΛΛΟΤ. οᾶρε πρᾶλείθε 

τὰἂρ ΟΟὟὙΠ ΠΟΎΓΚΘΕ Εὐλεο}ρ χοολεο ἄγω εὐὔὐὐδηουΐνε ποὰ τὰς 

0.1 ἐρᾷ ΤῸ Οὴ ΟὙΔΑΝ ΤΡΑΝΦΗΤ ΠποΥρίκων᾽ ἀΎω χεκᾶο ἣ- 
1. πεοκαι. ὄπτετπνδεῖλλε ἀν᾽ ΝΉΕΤ πᾶστλι ἀν᾽ ἈΠΟῪ Τ ἄλλε 

: 89 ΤΗΥΤΝ ΧΙΝ ΝΟΘΟΡΠ᾿ ἈΜΠΕῪ Νεῖλλε ΠΌΝΤΕ πκὰρ. “πετᾶ- 
ἈΔΟΤΕ ἈΠΚΩΟΥΤ Ἀπκᾶρ᾽ ΔΎΩ ΝΕΤΟΎΗΡ, ΠΡΗ ΤῸ ΕὙῸ θεὲ ἣ- 
ϑπεώχε πεν τ δ τᾶρο ΝῪΠΕ ἐρᾶὰ ΤῸ ΘΕ ΝΟΥΚΎΠΗ᾽ ΔΎΩ δΔο- 

9. πεῆπουτε -- Μ., ςοἴοι! ὁ θεὸς ὑμῶν --- (ἢ παοεῖο -- Μ. εἴ Αἴοχ., ὅγζ. -- ὅσ. κχυ- 

ο'ος κυριος -- πεηκβοὶ -- Μ, ΑἸεχ. ΝΡ. εἴ ἢςθτ., ὅ50ζ. -- ἀγ. οὔϊ. αὐτοῦ -- πεηρβ 

Μ. Νυϊρ. εἴ Ποῦγ., ὅσ. -- (σ. βίηβ αὐτοὺυ --- ἰ πηεοϑίεϊθ, οοἴοτὶ ἀρϑαὰς αὐτοῦ 
- δα πεασέρωβ (ΕΒ. ρὲῃ πεο. :..}», τοι χα τῷ βραχιονι αὐτου --- ἢ τερϑῶϑε -- Μ. 

ΠΘΡγ. οἵ ὅγσ., Νυ]ρ. οἵ ὅσ. βἰπθ αὐτου: σα τεῦ ρτ νοῖὸ εἵ τε κδάνη 5ο]ὺ5 Μ. 

σοηβρίγαῖ -- πεκρωον τ ΟΠΊΠ65 Ρταθῖοσ ΟἿ., 4αἱ ἰορῖῖ τὰς ναπὰς --- δ᾽ πὶ ϑοῖχβ Βὰδ. 

5414. -- ΔΎΩ -- ϑυγ. μδῦτγ. οἵ Οσ,, α!ρ. οὐ Μ. αμὲ ---- ἰδ πὰ Ἰῖοῦ. ρτὸ χαὶϊ --ἰἶ πἴας πὸ 
ττδοΐ πα πώορτπ χε ξηετώωβε πδο -- Μ. εἴ Αἴοχ., ςοῖουὶ οὔ. --- ἐὗ Εις πϑεϑπος 

- κάτουο -- χάδου -- Η. πιδηάοβε τα πτώπου -- εὐπκὲρ, (ϑῖς), ρῖὸ ὡς σιξλος --- ἰδ μοκῖ 
πλιβδποο οἵ. ὃς -- τ] ἴῃ ἔρωκρο! ἀδαηάαῖ --- ἶ ΕὙΥ̓ΆΔΔῪ ἴτὰ βαρ βϑῖ πη τς ἐἢ Ἀ,. πκο- 

εἰο οἵ τεσ τη τώποη --- ᾽᾽ ογρίκων -- εἰχονα -- ἢ. διΆλε που --- "᾽' πονϑίκωπ - Μ. 

ψαϊρ. οἵ ΠΘΌΓ., ὅυγ, -- Οτᾶος, εἰχονὰ αὐτου --- ὅδ πτοτπηδλεῖλιε ρτὸ ὑτοτηδλεῖλις 

- 55 ροβῖ ἄχπκωτ Μ. «4. τηρεὶ -- ἢ ἢ. πῦτπε ερᾶτῃ. ; 

ΙΞαὶ. ΧΙ,, 10-22 

Ἢ 

Ἵ 

ϑδατπδαιν  αα Ν ΝμἐΝ Νν » ου δϑδνόνν ν»" ϑ δα δ. μι υμνωννδω μὰ ΜΆ...“ ὦ... 

μκοδ'... 

-“«ἀλῷ δωτ . ΔὼΣ 

ΡΥ Ψ ῳν ὺ 



229 

9. πώρο Εβ0Ὰ πὲ νουρίβὼῳ εοὐυώρ, πρη τὸ πετΐ πηᾶρχωπνπ 
Ὁ ἐἄριχεῖϊ εὐλᾶ ΔΎ ΔΎ δ τ δλαῖο ἀπκᾶρ, θὲ ΝΟΥ λᾶδυϑή. πηεΥὺ- 

ΧΟ γᾶἂρ᾽ ΟὟΥΔΕ ΠΝΕΎ Το δε ΟὟΔΕ ΝῊΕ 'ΤΕΎΝΟΥΝΕ ΧῈ ΝΜΕΎΝΟΥΝΕ 
ΕΒΟᾺ οὶ πκᾶρ'᾽ ΔΎΤΗΥ ΝΙΟΕ ἘΡΟΟῪ ΔΎ(ΟΟΟΥΕ ἄΎ θὰ ΤΗῪ 

95. πΔΟΪΤΟΎ θὲ ποησᾶλλι. ΤΕΝΟΥ 6Ε ΝΠ ΉΤ Δ ΎΕΤ ΠΎ ΝΠ ΤΩΝΤ 
95 ἐν λκ ΔΎω τηδχῖοε πεχὲ πετουᾶδλβ. οἵ πνετ βδὰ ἐορδιὶ 

ΕἾ πε ΠἸ ΤΕΤ ΠΗ ΔΎ ΧῈ Νλλ πὲ πο τ λλλίε πὶ "ΤΉΡΟΥ πετεῖνε 

ἈΑΠΕΎΚΟΟΛΛΟΟ ΕβθΟἋΔ κὰἃ Τὰ '"ΓΕΎΗΠΕ᾽ ΟΝ ΔΑΛΟΎ ΤΕ ΕΡΟΟΥ ΤΗΡΟΥΎ 
Ἐπ πευρᾶν ἐβολραὶ πῆοῦ ΝΕΟΟῪ ἄγω πᾶλλᾶοτε ΝτΤεοσδολι 

8. ΝΥΌβω ἂν εἐλᾶδυ. ἄπρχοοο τὰρ ἴδκωβ᾽ ἀΎω ΟὟ πὲ ΝΤἀκ- 
ΧΟΟΘΟΙ π᾿ χε ἃ τἄρίη οδῶπ πὰ ΠΟΥ ΤΕ ΔΎ χὲ ἃ ΠΟΥ ΤΕ 

35 οἷ πᾶρδπ Δ κΤΟ. ΤἸΤΕΝΟῪ ἈΜΠΚΕΙΆΛΕ ΠΟΔΒΗΔ ΧῈ ἀκΚΟ Τ Ψ1 

ποτε πᾶ ἐνερ περ τ δ τ δλλιίε ΔΡΗΧῸ Ἀπκᾶὰρ᾽ πα πᾶ Κο 

ἀπ᾿ ΟὟΔΕ πεονδρῖοε ἀπ΄ ΟΥ̓ΔΕ “ΔΛ Θὲ πεῖλλε ΕἸ ν᾽ τ ρελλ- 
9 ΠΟΡΗΤ᾽ πετΐ ὅολι ΠΝΕΤΟΚΔΕΙΤ᾽ ΔΎ ΟὙΔΎΠΗ ΠΝΕΤΕ ποε- 
0 Ἄκοκο ἀπ ΠΡΗῊΤ. πῴθηρε τὰρ ηλ πᾶρκο ΝΎΈΕ πρρωϑΐρε ρἷοε 

Ἱ ΜΎΕ ΠΟΟῪΤΠ κἂἃ δον Εεβο λ΄ ΝΕΤΡΟΎΠΟΛΔΟΝΗ ἍΔΕ ΕΠΝΟΎΤΕ οε- 

πδίῦΐϊβε Ν᾿ ΤΕΎσΟλλ' σεν ὰρῚ Ὑπὺ Θεὲ ποπᾶρωυλα᾽ οενάπωτ 
ΠΟΕΤ κλὸ σε σεν ἄλλοοοθε ΠΟΕΤΆΛΟΚΟ. 

“ἢ εὐΑδ δὺ (510) -- ΑΙοχ, Μοηρῃ. εἴ ὅυγο-ποχ,, αγαος, ὡς οὐδεν -- δώ, οσοίοιὶ ὃὲε 

-- ἴππεύσχο..... ππεντῶσέ -- ΜεπΊρῃ. οἵ ΑἸθχ., γϑι φαΐ ἰῆνθγβο ογάϊηθ οὐ γὰρ μη 

φυτευσωσιν ουὃε μη σπειρωσιν -- χε πεΕΎΠΟΥπΕ ΡΓῸ ριζωθη -- την ἀραηάαΐ -- Η, οϑβοϊ- 

ταΠΙΟΙΓ τε ΡΓῸ πΐςιε --- 5 ττδο τδακίε -- Μορῃ. οἱ υϊρ. ας μερτ. ΝΞ; ΘΥΓ, 

Ξ- (τ. χατεδειξε -- χεπευκοολλος εχ Ἷοά, χχχι -- αϊρ. εἴ μερσ. ΝΩΝ , Μ. εἴ ϑγ1. 

Ξ- στ. τὸν χοσμον αὐτου; ςοά. τα. εἴ ςοῃβθαθεηΐοσ Κ. παπεΐκοοαλοο -- ςοά, ΧΧΧΠ. ΕΒΟἋ 

πιο προοῦ (5:0) - πδλίδοτε, Μ. εἴ ὅγυχζ. -- (ἵγ. ἐν χράτει -- ςοά, χχχιῖ. τῦτο δόλα 
-- ὅτ᾿ τσχυος αυτου; ὅγτ. -- αΐ. εἴ ΑἸοχ. οἵ. αὐτου, Μ. πε τεκΐχολ --- “7 Ε. οϑβεϊ- 

ἸΔΠΙΟΓ ΟΙΏ. ῬΓΠΊ. δώ, οἵ τηθηά4ο5ε ἰορὶῖ πτδο χοῦς! -- τδιρίη οχ σοά. ΧΧΧΙΤ, ἢ. 16.» 

αἱ! Κ,, τδϑ δῆ -- ἐπάπουτε -- ΞΎΓΟ-ΠΟΧ. ὡοιὰ, σοίοτῖ αρϑαις μου -- α΄ ποη νἱάϊς τῇ 
πἰγοαὰθ οοά. διγω χε δ ππούτε, οἴ ρῖῸ εμἵ Ἰβρὶζ οι ἢ -- ςοά. Χχχιῖ. βέπρδτ ---- 25 146 ΠῈ 

Ἅεπον βπκειλιε, ςοἄ, 16,) 416Π1Ὶ Βεαυϊταγ Ἀ., ἀκπεκάῦτο εβοὰλὺ -- ροβῖ ἔπερ ϑ8 14, 

ΟΠ. πίοΎτε “-- (Οὐ, ΧΧΧΠ, πτοεδοῖοε -- Ὡ. τα, οἵ , ϑβεν θεὲ -- ςοά, Χχχιῖ. επτεΐλλε ετες- 

ἈΑΜΙΓΤΡΑΠΘΗΎ, Β5ΥΓ. Ξ- ΟΓ, εξευρεσις τῆς φρονήσεως αὐτου. Μερη. δΎρησο (510) 

--- 59 ςοά. χχχιι, πετοῖ πιτδόμ -- Ι4. οὐ Ἀηπει τοτε τ τ οεάλοκῷ ; Πος ροβίγοηγαμῃ ἀβαϊ Κ. 
-- ὅδ γὰρ εχ ςοά, χχχη, -- Μ, ϑυγ, εἴ ΟἿἹ., ἢν το. οἵ σιπὶ εὸ ΒΗ. οἵἹ. -- ςοά. ΧΧΧΙ, 
ττηρριυΐρε,,,, ττιτοττι --- ὅΓ ΚΕ ΤΦΎΠΟΛΛΟΜΗ - οἱ υπομενοντες -- Ἅε ΟΧ (ζΟ΄. ΧΧΧΙΙ- 

Ξ- Μ. ὅ5γζ, οἵ ὅγ., ἢ, τὸ, εἵ Β, οἵ, -- εππούτε -- 5υγ, οἵ Οἵ., Μ, τὰπδο -- ςοἄ, χχχῖῖ. 
πδίθιβε -- ττευσόλα οχ 60, ςοά,, Μ, ὅγγ. οἵ Οτι τσχυν, ἢ. τα, οἵ ΒΕ. οὶ τευδύλι 
τ σΕΗΔΡῪ τῆ ᾿ἴοπὶ οχ ςο4, ΧΧΧΙΙ., ἢ. τὰν, οἵ πὶ 60 Κ, ἐπδρώῶτῦ πτπρ -- πρπ- 
διδα)».. ΕΧ 604, Π15.;) ἢ, τὰ, τέρττασδο πδιρωι, Πὰν τρεῖς ἀλδο, ,ν τ ςοά, ΧΧΧΠ, εοσεπδπώπτ. 

σαὶ. ΧΙὔ;, 23-321, 

Ἔρ.Ρε: 



Ων ΧΥΧΤΙ. 

Ῥ.- τιν: 

Ν ΚΥΘΣ 

Ρ. μᾶς: 

ἜΡ.ΡΙΗ: 

Ἐτρον ἃς 

η0 

ΧΙ, 1 ᾿δρὶ ΒΡρεὲ ωδροϊ πνῆοος πᾶριχιων σὰρ πᾶζυιβε ἡπτευ- 
σολλ' ΔΡΟΎΘΩΝ ΕἐΟΟῪΝ ποεῦδε . . Ὁ Ὁνν  Σ 

ἈΧΠΝΟΥΤΕ ἈΜΠΙῊΔ᾽ ΔΎΩ ΔΎΕΪ ΕΒΟΔΟΝ ΙΟΥΔ δ΄ Νετρκ πρᾶν 

ἈΧΠΝΟΥΤΕ ἈΜΠΙΗΔ᾽ ΕΤΕἾρΡΕ ἈΛΠΕΟΛΕΕΎΕ ΟΝ ΟὟΔΛΕ Ν᾿ ΟΥ̓ΔΕ ΟΝ 
9 ΟὙΔΙΚκδΙΪΟΟΥΝΗ ἄπ δΎω πνετκώ πὸ ΤΗΥ ἐπρᾶν πὸ πολίο 
ΕἸ ΟΥ̓Δ θ᾽ ΔΎΩ ΕὙΤᾶχρο "Ν»ΜΆΛΟΟΥ εχλὰ πρᾶν ἈΠΝΟΥΤΕ κ4-- 

8. ΠΙῊΔ᾽ πχοεῖο οἄβδωθ πὲ περᾶν .ὐ δἄιχώ ππώορπ ρὰ ΘῈ 
ΔΎΩ ΔΎΕΙΪ Εεβολ ον ρωΐϊ ΔΎ δίοο ΤἌΛΟΥ δΔιΔΔῪ Θ᾽ ΟὙΩΘΟΝΕ 

.« ΔΎΩ ΔΎεϊπε. τζεῖλλε ἄνοκ χὲ εκπ ἄττ᾽ ΔΎ ΟὙΛΟΥΤΎ “1πε- 

5. Νῖπε πὲ πεκλεᾶκϑ' ΔΎΩ ΟὙΡΟΜΛΗῪ ΤῈ ΤΕΚΤΕΟΝΕ. ἄϊτδλιοκ 
πΟΡΠ ἈΠᾺ ΤΟΎΕΪ εχκ ἄΚΟΟΤ ΆΛΛΟΥ ἈἌΠΡΧΟΟΟ χε Νεϊλλον 
ΝΗ ΤΔΎΔΔΎῪ πᾶὶ ΔΎΩ ἈΠΡΧΟΟΟ ΧΕ ΝΝΜΔΛΟΎΝΥ ΠΟ χ᾽ ἈΝ ΝΟῪ- 

ὁ Τῷ, τ δΎρωΝ πᾶΐ. ΔΎΤΊΕΥΤΝΟΟΤΆΑΑ ἘΡΟΟῪ ΤΉΡΟΥ ΔΎΩ 
ΠΉ͵ΤΟΥΤΝ ἈΜΠῸΕῚὼῸ πεΐλλε λιλὰ δίτ δλλοκ ΟΝ ΤΠ ΒΡρε, ἐνετ πἄίθπε 

ΙΝ ΤΕΝΟΥ ... . ον ρον τ 

ιν νι νον ἴεισ ῬΉΗΤΕ ορδὶ δὰ πᾶσωνὙ ἐηὰρ ϑδλδοοὰᾶ π- 
καῖε ἀΎω νᾶκω ππνειερωου π᾿ ᾶϊε ποε9ΟΟΎΕ ΠΟῚ ΝΕΎΤΑ Τ᾽ 

8 ΕΒΟΛΧΕ ἈΝ ΔΛΟΟΥ ΔΎΩ ΠΝΟΕΛΛΟῪ ΕἸ Βε πειβε. ἄγω {ηδτΓ 

ποΎκᾶκε δϑιώώωο ΜΠ πε ἄγω τὰἀκᾶὰ τεορβοὼ θὲ ΝΠΟΎσΟΟΎΝΕ. 
4 πχοεῖο πετδ ἐ πᾶὶ που λᾶς ποθ ετρᾶειλλε οὶ ΠεΕΎΌεκ 
ετεῦθε ετ ρᾶχε οὐωᾶχε: πχοεῖο πετηδούων πηδδεδᾶ χε, 

δακὼ πᾶὶ πΡΤΟΟΥε πθὲ πεττζοβω" ΔοοΎωρ, εροὶ πουλιδᾶ- 

ΧΙ], πτευδόα -- Μ,, ὅγγ. -- ὅγ. ἀρβαᾷὰς αὐτῶν --- ΧΙΝΤΙ, ὁ ρτῖτα. ἀσππουτε 
ἀθαπάαϊ, αηΐα αἰτογ ἢ} οπλ. ἀκπίοειο -- ἃῦ ετεῖρε ὑϑαὰ8 ἃ ἈΧΠΙΗᾺ γ6Γ5. 566. ἀδβαῃῖ 

ἴῃ Μ. -- χαπεκφλεευε, ϑυΓ, -- Οσ, βῖηθ αὐτου --- " πρᾶν ἀδαηάαϊ --- ἢ δϊοοτακον, Μ. οἱ 

ϑυγ. -- ΑἸοχ. ἀχουστὰ ἐγένετο; ΘΓ. ἀχουστον εγ- --α ὁ ἄποκ -- Μ. ὅγζσ. εἴ Αἴοχ., Ογ. 
οαπὶ ΝαΪ]Ρ. εἴ μεῦτ, οπι. --- ὅ ἰπιτῖο οι. ἄγω -- ἀκοοταλου, Μ. - Οσ. ἀχουστον σοι 

ἐποιησα; ΚΓ. Οὔ. σοι -- ΑΙῖοΓ. ἀκπρίχοοο -- Μ, οἵ Αἰοχ., ασγ. εἰπῆς -- ΗΕ. ἀιοῖν -- ἢ ἰάθυὰ 

ἈΛΠΕΤΕΤΠΕΙΛΑΕ --- "[.,, ὃ Μ, οτι. ἴϑε --- ὁ πχοειῖο - Μ. α]Ε. εἴ Αἰοχ., τ. χυρῖος χυριος 
τ Β6Ρτ. ΓΙ ΣΝ, Ναῖ, αἰτογαηγ Παᾶροῖ ΒΌΡΘΙ νϑυβιῃγ, ϑυγο--μοχ. ἰσδϑο [5 -- πετ- 

ποῦ - ἢ. οαϊῖ. ἃ Ετὐπιδη, οοά. 1τ0.», Ρᾶρ. ἘΧᾺ,, τος πετῦ -- διδωσι -- ἰᾳ. εἴ Ὁ. 

πεογοει -- ΑἸοχ, εν χαιρῳ ἡνιχα, ὅγ. ταηταῃ) ἡνιχὰ -- Ὦ. εἐτῶῦωε -- πχοεῖς πετ- 

δου πηδαλδχε 5015 παροῖ ϑϑηϊάϊοι5 -- ἃς τὸς δικῷ (510) πδὶ εϑ᾿ ΘΟΥΕ -- ἴ88 

χαπετΓοβω ρ᾽οθδα ἰμίογργοῖῖβ δῆ, -- πὶ τὸ, ἄγω Δαονρ. 

[54ἱ. ΧΙ, τ. ΧΙΥ͂ΙΗ, 1.6. ἵ,, 2:4. : 
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5. ΧὲῈ εὐτλ ἄγω τεοβὼ πχοειο ΤΕΥ πδούῶὼνΝ πηδλλᾶδ χε' 
ὁ ἄποκ λε π ΝΡ ἁτοωται ἀν᾽ ἄγω πνδουῶραα ἀπ δΔὺΓ 

πτᾶχιοε πολδ Ο ΤΙΣ Σ᾽ ΔΎΩ πΔΟΎΟδσΕ ποπᾶδο᾽ ἌΜΠΕΙΚΤΟ ἍΕ 
1 Ἀπᾶρο Εεβθ 0. ἋᾺ επθττε πραπᾶσοε. ἃ πχοεῖο πε πδὶ πβοη- 

ΘοΟ᾿ Εἰ βε πᾶϊ ““πειυοῖπε: ἀλλᾷ ἄικὼ ψπᾶρο θεὲ πΟΎπελρᾶ ἡ 
8. ΕΟ χορ ἄγω δἴεῖλλε χε πτηδουιπε ἀν ὙΧῈ ΟΘῊΝ ΕΦΟΎῪΝ εἐροΐ 
πόΙ πετῆπδτλλδειοῖ. πλκ πετνᾶχι οἂὰπ παλδὶ δρεοδᾶρε- 

Ρᾶ τα εροΐ φιουοοπ᾿ ΔΎ πιλι πετ Ν᾿ ἄκΚρινε πλλλλδῖ λλδρεοθουν 

9 ΕΦΟῪΝ ἐροΐ. Εἰ] ΦΉΗ ΤΕ πχοεῖο Νά βοΗθεὶ ἐροῖ᾽ πα πετ πᾶ θλι- 
ΚΟΙ᾽ ΕἰἸσ ΦΗΗ͂ΤΕ ΠΉΤΩΟΥΤΝ ΤΉΡΤῪΝ τετνὰρ πλόε θὲ πνεῖροεῖ- 

ι΄ Τε' ΔΎ οεν ΔΟΎΕΑΑ ΤΗΥΤΝ Θὲ ΝΝΕΙΧΟΟΔΕΟ. πλι ΝΡΗΤ- 
ΤΗΥΤΝ ΠΕΤΡΦΟΤΕ ΦΗΤῸ ἄπχοειο τλδρειο ΤΑλ ΕἘΠΕΘΡΟΟῪ 
Ἀλπεοηρε᾽ Νετλοοςυε φορὰ Ππκᾶκε ΕἈΛΝ ΤΟῪ ΟΕ Ν᾽ ΔΝ ΔΎ ἘΠΟΎΟ- 
ΕἸ πάρτε ἐπρᾶν ἈΠπχοειο ΔΎΩ ΝΜ ΤΕΥ Ν ἄχρε ΤΗΥΤΝ εχλλ 

: ΠΝΟΥΤΕ. ΕἸσ ΦΗΗΤΕ ΤΉΡΤΝ ΤΕΥΝΧΕΡΟ ΝΟΎΚωΡ Τ᾽ ΔΎΩ 

τετπΐ δον πουᾶρ, Ἀπκωρτ᾽ βὼκ ρῳκ πῶδρ, ἈΠΕ π κω Τ᾽ 
ἄγω πὰρ πὰ ΤΕ πχερσ πτὰ.. 

18 ἜΠΟ ΦΗΗ͂Τε πᾶζθηρε πδεΐλλε. ἀΔΎω πεεχκίοε. πεορκὶ ἙΟΟΎ ἕλλᾶ- 

με. ἤθε Ετερε οᾶρ, πᾶρωσπηρε ερρᾶϊ εχωκ' τ ἂϊ τε θεὲ ΕΤΈρε 
ι' πεκεῖνε πᾶδουα πτεὲν πρώλλε ποθῆοο τοῦ πᾶρωπηρε 

ππτεῖρε εἐορᾶΐ ἔχα ἀΎω πρρώωονῪ πᾶοτᾶλλ Ν᾿ ΤΕΥ Τ ἄπρο᾽ ΧΕ 
ΠΕΤΕῈ ἈΠΟΎΧΟΩ ΠΝ ΔΎ ΕἸ ΒΗΗΤΕΙ ΔΝ ΔΎ ἔροο ΔΎΩ πέτε ψ1ΠποῪ- 
οοτλ πᾶλλε, 

ΜΠ,1. πχοεῖο νἴλα πὲ π᾿ τ δ στ λ ἘΠΕ ΦΡΟΟΎ ΦΡΟΟΎ ΔΎΩ πε- 
2 βοΐ ᾿πχοεῖο. πτδοσώλπ ἐπ. πῶᾶχε Ἀχπεολῖῖτο ΕβΟᾺ 

ἢ Ἄλπκοειο -- Μ. εἴ ΑἸ]οχ,, 501. -- σγ' χυρίου χυριου, ΜΌΪΡ. -- Πεῦγ. Ζορηΐμιις Ποτις, 
1, νν. 7 εἴ 9 -- ἢ. τὰ. πτδοογωπ ππδαδᾶχε, οἵ οπὶ. ἄποκ δε -- ὅ 
ὉΔΟΥ͂ Ζ εἴ ἔρπδδο, Ὁ). 5116ἱ -- δγω, ὅυγ. -- στ. δε, Μ. οι. -- ἢ. τὰ, οπ]. Ἅε, οἵ 

Ἰορὶς χππιωυΐπε ---- 7 [ηἸτο0 Οὔ. χα! -- ἢ, Ιὰ. ΟΠΊ. ΕἾ ΒΕ τιδιΐ, οἵ Βα. χαπίευϊπε -- 14. οἵ Ὦ. 

ΤΟΟῦ15 ποΎπετρδ. οἵ πηδιίζιπε δὴ --- ὅ 14. εαρρησ, οἵ σαηὶ Ὁ. Μ. ὅυζ. οἵ ὅσ. οπῇ. 

146Π}Ὲ ξϑῖτ 

ΡΠΠ,, εροΐ -- ἰ4, εἴ ἢ, πετδο ταλδεῖοί -- ο διχα!ωσας με -- ἸΙάθιη οπΊ. υ]ϊ. εροῖ 
--- "Ὁ. πετηδβοηθει -- ἢ. 16, πετηδρπελσε..... πηΐροῦ τε -- Ο]ζ. τῖθε -- ϑυΓ. εἵ ΑἸοχ,, 
Μ. -- Οἵ, οπι. --- “5 Μ, οπη. Πρη τ ΤΗΥ ΤΙ -- δει (510) -- ἀπ δΎ ΕποΎοει ἀΡΒΠΐ ἃ ο6- 
ἴετί5 ---- “' χχπκώρτ -- Μ,, 501. -- ΟἿ. οὔ. --- Β. βωκ ἅἄπωδρ, Μ. οἵ ὅ50Γ. -- Οἵ. πο- 
βευεσθε τῳ φωτι --- 111,’ ςοά. ἴῃ ἤη. οὔι, χαν ἡ δοξα σου ἀπὸ υἱων (ΑΙοχ. 
εἴ Ψαῖ, τῶν ρῥῖὸ υτων) ανθρωπων --- “ἢ ἔρος! αθαδῖ ἃ σοΐοιϊβ -- δάλε ΡΊῸ πδείλλε 
- ΜΠ], ' αἰζογ. ϑροου ἀρυμάαί ---  πώδχε -- ἄπώδζε. 

φαΐ, Τ,, 5-11. 1.11,13., - 111],1-2. 

Εμβλόμεντα Οορτο- ϑΑΜΙΌΙΟΑ, Ὗ΄ ΟἹ, 11, 31 

Ρ- ΡΣ: 
ΟΟἹ αὶ 

ἼΟΟΙ», 2. 

ἢν ΤΟ, 
Ῥ- τπει 

7 



πο Τπες 

ἘΡρι τῆς: 

Τθε ΝΟΎΡΘΗΡΕ «ΟΝ πθε ποΎνερ, Θ΄ οὐκᾶρ, ἔείοβε ἔλα ΤῊ] οὔ 
ἈλΑΔῪ ΟΥ̓ΔῈ ἈΚΝ ΤῸ ἙΟΟΎ. ΔΝ ΝΗ ΔΎ ρου] ΔΎΩ ΝῈ ἈΝ ΤΟΙ εἴπ. 

8. ΟΥΔΕ δ᾽ δλλὰ ἥερε πεοεῖνε σης" ΔΎΩ πεοοκαλ κἀπᾶ Ρώσλλε 
ΤΉΡΟΥ" ΟὙΡΩΔΔΕ ΕΝ ΟὙΠΔΎΤΣΗ᾽ ΔΎΩ ΕὐΟΟΟΎΝ πεδεῖ ρὰ πεν- 
ΔΟΧΔΧ᾽ ΧΕ ΔΎΚΤΟ 4 πέῦίθο εβολ᾽ ΔΎω δυο, ἄγω “που- 

4 ΟΠΈΙ. ἘΤΌΟΟ πετοϊ οφὰ πεννοβε ΔΎ εὔὔλλοκ ΕἸ ΒΗΗΤ Ν᾿ 

ΔΝΟΝ ϑώων χὲ ΔΝΟΠΟΙ ΧῈ ΕΟἸῸΝ ΟὙΘίοε ἈΝ ΟὙΠΔΎΤΗ ἈΝ 
5. ΟὙΆΛΟΚΡΟ. ΠΤΟΟ Ἅε ΔΎΟΟΟΕΒ ετβὲ πεγποβε ἀΎω δνυ- 

Δεχλοχα ΕἼ Βε πεν πολλῖδ' πῦηρε ΝΤΕΝΕΙΪΡΗΝΗ ἔχώσ]" εορᾶϊ 
ὃ κι πεοᾶς9 ΔΝ Δύο. ἄποωρλα ΤΉΡΕΝ ΘΕ ΠΟΠΕΟΟΟΎ ἃ 

πρῶλλε πλᾶν ἃ Ν ΤΕΟΘΙΗ ΔΎω ἃ πχοεῖο τἄδοι δᾶ πεν ΝΟ Βε' 
Ἰ ἴπτοΟΟῦ φώς ετβεὲε χε ΔΎΘΚΟΟ" ΔΎ ἈΠΕ ΟΎΝ ΠΡΟ ο᾽᾽ 
ΘΕ ΝΟΎΥΕΟΟΟΥ ΔΎΝΤΟ ἐπερλὰ ΠΝ ΚΟΝΟΟ ΔΎΩ πθὲ ΝΟΎΘΙεΙ Β 
ἈΛΠΕΛΑΤΟ ΕΡΟΧ ψπετρθκ κλλλοο πε ι ΐ Ν ΤΕ σλΗ" τ δὶ ΤῈ 

8. Θὲ ἈΠΕΟΙΟΎΩΝ πρῶ. φδὲ πεϑββίο ΔΎΟ πεηθᾶπ πἴλε 
πετᾶ ᾶχε ΕΤεα τ ενεᾶ χὲ οενδοῖ πεν, ΕβοΟᾺ οἴχας 

" πκᾶδ᾽ Εβ0Ἃ δὴ νᾶπολλῖᾶ ἀπλᾶοο ΔΎΝΤΕΟ ἐπλλου. ὙΝδτ 
ἈΧΠΠΟΝΉΡΟΟ εἐπρεὰ Ν Τεοκεοε ἀΎ πρλλλλᾶο ἐπλλᾶ ἘΠΕΟΞΑΟΎβ 

10 ΧῈ ἈΜΠΕΩΡ ἀνολλιδ᾽ ΟὙΔΕ ἈΠΟΎΡΕ ΕΚΡΟΟ] ΟΝ τε τἄπρο ἄγω 

πχοεΐῖο οὐωζ τέο β06} ΕΒΟᾺ Φ΄ὴ᾽ ΤΕΠΔΎΤΗ ΕΤΕΤ ΔΝ Τ᾽ δὰ 
ΝΕΤΝΝΟΒΕε ΤΕΥ ΝΨΥΧΗ πᾶν δΎ εὐσπρλλὰ πνοῦ πᾶρε᾽ “ΔΎΩ 

" ἃ πχοεῖο οὐ εαἰΐ εβολρλὶ πρίοε ΝΜ ΠΤΕΟΩΨΎΣΟΗ ΕἸΤΟΎΟΩΙ 

ἐποΎυοεῖν Ἐπ ἌδΔοΟε ψ1λλ0] ΟΝ ΤἈΝ ΉΤΡΆΝΘΗΤ᾽ εταδῖε πλὶ- 
καἄϊοο ΕΤῸ πρλλο δ κ κάλωο πουληηίθε ἀΎὼ ΝΡΤΟΟ πετηδοϊ 

Σ πουπερ,, ἴΐα σοά. ρσὸ πουπουπε -- ριζα -- ἀπῖο ἀπ ΔΎ σὰπὶ Μ, οπι. Χαὶ --- ὃ ἀι- 
πᾶ (51ς) ρώλλε πτηροὺ ρῖὸ Αἰεχ. παρὰ παντὰς ανθρωπους, Μ.--ὌΟτ. πάρα τοὺς υἱοὺς 

τῶν ανθρωπὼν - ΠΑΎΤΗ Ξ ΠπλῊΥ ὯΝ 1ἴ. ἰηἴτα -- δι. πε ἈοΧ Ἀπ, οοίροτὶ μαλαχκιαᾶν - ΔΎΚΤΟ 

Ξ- ἀπεστραπτᾶι, Μ. δατδοθο --- ὁ του ΡΓῸ πᾶε -- ουτοὸς -- ΡΙΪΠῚ. ἈῈ ῬΓῸ Ἅλε, υἱ 

Ρτορτῖο πιασία δυχθηάανι Ἐ..,) σοιοτὶ χᾶι --- δ᾽ ΔΎοΌδεβ -- ΔΥυοὔδεο, Ἀ. πηρπάοϑο οΥ- 

ὡοοδέβ -- πῆρε (510) ῬτῸὸ παιδειαὰ -- δηῖς Δι τα δ ςοῖοι ΠμὰΡ. Ἡμεῖς --- ὃ τπλλπὰ 

- ςπλανηθὴη --- ἴ ρηπλ. ΔΎ οαπὶ ργαθορά. ραποῖο ἃραπηάαϊ -- ᾿). δ τ ἕκοποῖῖ - ἐπὶ 

σφαγὴν ἡχθὴη -- ἰἸά. ἀχπετρώωκε..... ππτεῖιρε πεαδούῶν ἥρως ΔΗ τας δ Ἰά, πε} 98 - 

βειο.... εβοᾺ πηδηοαλιᾶὰ ἈΑπΠΔΆΔΟοΟ Ξ- απὸ τῶν ἀνομίων του λαου μου --α δὰ Μ. 

οἴῃ. χαὶ ἂὖ ἰαἰῦο -- ἢ. τϑοῖϊα8 πλσποπηροο -- τοὺς πονηρους --ἰὰ. ππτεῦκδιοε -- ἀξ- 

πες ἀπολαιλ᾽ οΥ̓ἈΕ οχ ο΄. ςοἄ., ἢ. τὰ. ΟἿ], -- ΣΠΟΎ ΘῈ ἐκροῦὶ - Μ, ὅγτ. οἵ Αἴοχ. ουὴς 

ευρεθὴ δολος, Οτ. -- ΠΕδτ. οπι. εὐρεθὴ . ἰτ. ἢ.» ἀαὶ Ἰορὶτ αὐ κροῦ --ι 'ἢ Ὦ. τϑοῦδας 

ετῆβου -- ΠΆΎΤΗ -- πληγὴ -- δᾶ πετπποβε, Μ, ὅγγ. οἵ αγ. περι ἁμαρτίας -- Ὁ. ἔον- 

οπεραλᾶ ---- ἢ ΘΠ ἌΔΟΟΕ - εὐ τῶ - κλοῦ αὐοϑῖ ἃ σρίουβ -- ᾿ς παλλεῖξ. 

Ι94ὶ. {ΠΠ|,.3-1. 

σς . μά. ὠὰ Ὁ." ὦ 

κα δινεννε σὐμνάδινν" μὰ δαονδ δι “π σι νμμανδιων κα κω»... 

ππσ-οῚ ΒΕ ΟΝ 



: ὋΣ ΑἸ ΟΝ ο,"δϊ νὰν ον ΤΎΠΟΝ ὡν Ύν τ τ ΡΉ 

τὶ ᾿ 21. 

1" εορδὶ πνεύνοβει ετβε πᾶδὶ πποο] πετ νἀ κληροπολλεῖ τ- 

οὙλληῆε. ἄγω ἀνάᾶπωὼ ππώὼλ πηχώωρε εβοᾺ χε ΔΎ Υ 

ἘΤΕΟΨΎΧΗ ἐπαλου δΎω ΔΎΟΠΟ Φὴ πᾶνολλοο ἄγω ΠΎΟΩ ἦι 
πετνδοεῖ ἄπηοβε ΠΟΥ ΗΕ ἀΎω πτδΎτἂδο ΕἼ θὲ πεΥὺ- 

ἁπολιῖδ. ΔΎπωτ ποῶὰ ἄγω δΔΎΔλίωκεϊ πος. 

ΜΥ͂,1 Ἔμετοβε βὼκ ΝῊΤΝ ποᾶ ἈΛΟΟΥ ΔΎΩ ΜΕΤΕῈ ΛΠ ΤΟΥ ΡΟΝ: 

δοαντ βὼκ ὼπ ΝΗ Ν᾿ ΠΕ ποΟΎκα ΝΜ ΤΕΥ πο ἀχν δο- 

393. ἈΠῊῪ δὶ ΔΟΟΎ ΝῊΡΠ ἘΜ ΟὙΟΤ. ΕἼβε ΟὟ τετποοπ δὰ 

δου τ᾿ ΔΎΩ πετπρίοε ὥοοπ ἂν εὙὐοεῖ οῖα ἐροΐ ππτετη- 
8 ΟΥ̓́Κ πηᾶδυᾶθον. ὙΦ ΌΤΗΥΝΟΝ πετπλιδᾶχε ΔΎΩ Π͵Εετ- 
ΠΟΎΕΡ, ΤΗΥΤΝ ποὰ πδρίοοΎε οι ἐροΐ τᾶρε ΤΕΥ ΝΨΎΧΗ 
ὥπδ᾽ ὋΝ ρεηᾶ υᾶϑον ΔΎ νδολλῖνε ΝΛΑΛΗΤΝ ΝΟΥΔΙΔΘΎΚΗ ἴρΡ. 66: 

ι᾽ πδ ἐπερ᾽ πετοσᾶδβ ΠΆΑΔΎΕΪΛ ΕἸΝΡΟΤ. εἴσο φηΗ͂ΤΕ τὰἂρ 
τετπν δεῖ ΕβΟἋ ΟΝ ΟὙΟΎΝΟΟ ΔΎΩ σεν ΤΗΥΤΝ οὗ οὙρᾶ- 
(ε΄ ΜΤΟΟΥ τὰρ ΜΝ ΠΟΙΒῪ πᾶ χίβοσο᾽ εὐδώςΟὐ ΕβοᾺ δητ- 
ΤΗΎΤΝ δ ΟὙΡδςθε ΔΎΩ ΝΗΝ ΤΉΗΡΟΥῪ ππτοώσθε πᾶ τᾶ δ ΤΕ 

ι.. ἩΝΕΎΚλΑ ΤΟΟ δΔΎω πρλὰ ΠΤΕΟΤ ΟΙ ΒΗ" ΟὟΝ ΟὙΚΎΠΔΡΙΟΟΟ Νᾶ- 
Ρωτ' ΔΎω ΟὙΣΛΟΥΡΟΎΝΗ επλλὰ ΠΟΎΕΝΤ ΔΎΩ πὸ πᾶζϑωπε 
εὙρᾶν ΔΎΩ οὙδεῖν πῶδ ἐνερ. 

τι, α πᾶδὶ πέτερε πχοεῖσ χὼ ἈΝλΛΟΟΎ χὲ ρᾶρερ ἐπρᾶπ εἴρε 
ἩΤΔΙΚΔΙΟΟΥΝΗ ἃ πουχδὶ τὰρ ϑῶν ἘφροΎῪν εεΐ ἀΎω ετρὰ 
πᾶπδι δ π᾿ Εβ0ἋᾺ 

ΕΥῚ,.1. ἴω Εβ0ΟᾺ οὴ οΟὙδολλ πν Τλλ οΟ χίοε Ἡ ΤΈΚΟΛΛΗ ΠΕ Ρ. ρο6: 

Γ᾿ ππευποβε εχ Ὦ, - τὰς ἀμαρτιᾶς αὐτῶν, ἢ. το, φἃ πῆποβε --- 2 ἢ, κατ πᾶ- 
πόλου -- 14, πεῖτδο}: εορδι ππποβε -- αμαρτιᾶς.. .. ἀνηνεγχε -- ΔΎπωτ 5416 ἴῃ 

ἤῃ, οϑΐ ρίοββϑα, ας ἴπ Ὁ. [14 58 παρεῖ : δυπῶτ εχώσ" δύω δυλιώκει ἡλάλοο δῪ- 

δύπο᾽ δγω Δ πχοεῖς κῷ πδνϑ ΕβΟᾺ --- Τ,.ἶγγ,’ ΗΕ. πεταλη ΤΟΎ -- ΠΗ ΤΠ ΟΘίοΙ ΟΠΊ. 

“-- πτετπονώας ππτετποώ, Μ. -- ΑἸοχ. 5οἱι πὶ πίετε, ϑυγ. α]ρ. μθρτ. οἵ Οσ. φαγετε 

τΔῃῖαπὶ --- " πηδδνδθοις, σοίοτὶ ἀΡ54116 (κου -- Πίης ςοἄ, οπ2. καὶ εντρυφησει εν ἀγα- 

θοις ἡ ψυχή ὑμῶν --- " ΔιδοΎκη -- διαθηχην -- ςοά, ἴῃ Ἰοοτίοπο Πταγρίσα ἀΡ5486 ἰάσιμα 
ΟΠΊ, ΥΥ. 4-|,1 --- “ἤ εἴς οηῆπτε ἀροβί ἃ Ἴοΐοσί5 -- σεπδῖτ τηΥ τα -- ἡ ]ρ. ΠοΡτ. Μ. εἴ 

 ςοἀά, 22, 93, 103, 308 ἀρὰ ΕἸ614, ὅγτ, -- Οἵ, διδαχθησεσθε -- ππεγκΆδτοο, Μ. τἴ- 
πογδι, 50Γ. Ξ- Οσ. τοῖς χλάδοις --- 15 πλλδ ΡΙῸ επιαᾶ -- τ τεοτοΐβη -- τῆς στοιβὴς 

-- κυπδρίοοο -- χυπάρισσος -- ἢ. Παιιά νἱάϊτ πδρῶτ -- δώ -- Μειῆρῃ., ὅγι. - ὅγ. δὲ 

- Π, πιεπάοϑο ουαορούπη -- μυρσινη -- ςοά, ἴῃ ἤῃ, οπη. χαὶ οὐχ εχλειψει ---ἼἸ ΥἹ,! Ε. πδι 

ἵπτερε -- ἃηΐς εἴρε οὰπῇ Μ, οἴη, χά! -- τὰρ -- 5ΥΓ. οἵ Οἵ,, Μ, οἱ. -- κ. τηθηάοβα εἰρδ 
ΡΙῸ ετρᾶ. 

17... ἘἸΠ ΕΣ, ΦΎΣ χά, ΣΡ ΝΙ, Δ ΜΙ, τ, 



μὲ Ρ.- Ρπᾶ " 

ἐν τ' 

ΝΟΥΟΔ ΠΣ ἥγχὼ πδλᾶοο ΠΝΕΎΝΟβε ΔΎΩ πηΐϊ πίδκωβ 
9. πνευᾶποιῖᾶ. δύω Δἄποκ σεωΐνε ποωϊ ΝΟΎΦΟΟΥ ἘβΟΔΟΝ 
ΟὙΦΟΟΎ ΔΎΩ οεεπεϊθυλλεῖ ἘΟΟΥΝ πἄρίοουε πθὲ ποΥ Ἄδοο᾽ Ἐ- 
Δαεῖρε ΠΟΥΔΊΚΔΙΟΟΥ ΝΗ" ΔΎΩ ψἀπεοκὼ πόθο απρὰπ κἀπεο ν οΥ- 

τε οεδ  Τεῖ ἀκλλοὶ ΤΈΝΟΥ ΠποΎρἂπ ἅλλλε᾽ ΔΎΩ σεεπεϊθυλλεῖ πτ- 
8. ΩΝ ΕἘΡΟΎΝ ΕΠΝΟΥΤΕ ΕὙΧῸ λλλλοο ΧΕ ΕἼ ΒΕ ΟὟ ΔΝ ΝΗΟ ΤΕΎΕ 
ἈΧΠΕΚΗΔῪ ἔρον ἀΎω ἀνηϑββῖο πΝΕΝΨΎΣΤΗ ᾿ἀπεκεΐίλλε Ὄρδὶ 
τὰρ Οὴ᾽ ΝΕΦΟΟῪ ΠΝΕΤ ΤΠ ΝΉΟΤ δ᾽ ΝΕΤΕΥ ΠΡΗῪ ΕἘΝΕΤ ΠΟΎΣ πε’ 

.« ΔΎω ΕΤΕΤ ποκ᾽ ΠΝΕΤ ΘΕ ΒΙΗΥ ἐρῶτῆπ. ΕΤΕΤΝΝΗΟ ΤΕΎΕ 
εον χίραπ ΝΠ δεν λαιίε ΔΎ ετετπδε ΝΝΕΤΘΕΒΙΗΥ" 
ΕἼ Βε ΟὟ ΤΕΥ ΝΝΗΟ ΤΕΎΕ πᾶϊ ΠἾΘΕ ἈΜΠΟΟῪ ετράοωται ΕΤΕΤ π- 

ΟΑΛΗ Οὴ ΟὙδοκᾶκ. πτὰἂϊ ἂν τε τῆηοτίᾶ Ν τ δίοοπο᾽ ΟὙΔΕ 
ΠΟΎΥΦΟΟΎ ἂν πὲ ΕΤΡΕ πρώῶϑμλε 9β βι0)᾽ δΎω εκωυδηκελὰκ πεκ- 
λᾶκρ ἂν πὲ τϑε ΠΟΎΚρίκΚοο' πΎ πρ ΟὙδΟΟΎΝΕ ἈΝ ΟὝΚράκεο ρᾶ- 

ὁ ΡΟΚ᾽ ΝΝΕΤ ΝΆΛΟΥ ΤΕ ἔροὺ ππΤεῖρε χὲ τ νηοτίᾶ ετηπ. τὰϊ 
ἂνπ τὲ Τνηοτίδ᾽ ΝΎδΔίΟΟΥΤΠπο πεχὲε πχοεῖο ἀλλὰ Βωὰλ ΕβΟἋᾺ 
ἌΛΡρε πἴλα παῖ πσονο ΔΎΩ ΠῪ ΒΗᾺΔ ΚΟΤΟ πἴδα Ν᾿ ΧΊΈΟΥΟ ΧΟΟῪ 
ΝΕ ΤΟΥΣ ΟΝ ΟὙΚὼ εβολ᾽ δΎω πύπώρ, πορδὶ πἴλα πα ν- 
ὅῦνο. πώ Ξ,“πεκοεῖὶκ Ἀπετϑκδἷςεῖ τ΄ ΔΎ δΥ χὶ ΠΉΦΗΚΕ ἘΦΟῪΝ 
ἘΠΈΚΗΪ ΕἾΤῈ ἈΛΆΑΝ ΤΟῪ Ηἴ εκυδὴ Ν ΔΎ ἘΟΎδ ΕΚ ΚΑΡΗΥ τοίω- 

8 (ὟΝ ἄγω πνεκοβκ πρλανηΐ πεκοπραᾶ. ὙὍωΤΟΤῈΕ πεκοΎοεϊν 
πᾶ ᾶ ἈΠΗΔῪΎ βφλλλεερε ἀΎω πυ τἄλλο νου Θ᾽ ΟὙΘΈΠΗ" 
ΔΎΩ τεκλίκδϊοου ΝΗ πνδλλοῦθε οὰ ΤΈΚΡΗ ΔΎΩ ΠΕΟΟῪ κ“3:- 

9 ΠΝΟΥΤΤΕ πᾶωλκ. ΤΟΤΕ εκπᾶ χίοκᾶκ Εβθοὺλ ΔΎ ΠΝΟΥΤΕ 

σι 

εἰ 

ΓΝ1Π,: πϑεὲ πουοδ πὶ τῈ - ὡς σαλπιγγι --α ὅ δυώ ρτίπι. ἀδαπάαϊξ -- Β.. οϑοϊτδηῖοῦ 

οὔ. ἘβΟᾺΡΙ οὙροοῦ -- οεεπεϊθυαιῖ (14, ἰηΐτγα) τ-- ἐπιθυμουσιν -- οεδύτεϊ -- αἰτουσι 

- ὃ ἀπππότενε -- ενηστευσᾶμεν -- ἔροπ᾽ ΔΎΩ 5015 Παροῖ ϑ8ῃϊά. -- κ. Βασὰ νἱάϊτ π᾿ 

ἃπῖθ περοοὺ -- ππεστππηοτὶδ τω τῶν νηστειὼν ὑμῶν -- ρΡοβῖ ππευϑββῖννυ οἵη. τΤΉρΡΟΥ 

-- " στ. ἴηϊτῖο Παρ. εἰ, χυοά Μ. οἵ ϑὅυχγ. σὰπὶ Αἰθχ. οὔ. ; ΝΌΪΕ. Ὠθθσ.,) οἵ ὅυγ. ἴῃ 
Πλᾶτρ. 6006 -- ρΡοβῖ ἐτετπουωῶδέ οὔ. οαπὶ Μ. πυγμαᾶις -- ππετϑββῖνν, οοῖοτὶ ἴῃ 

βίη. -- πίης Μ. «44. πελε πετεπτύφηρ εν οΥὐδίπχοπο --- ἢ πτδϊοοπε ῥῖὸ πτδὶ- 

οοτπὸ -- ΟΥ̓ΔΕ πογροου, Μ. πελᾶλ εν ογξϑοου, ὅ'υ0Γ. -- ὅσ. χαὶ ἡμερᾶν -- Θέϑιοι, 

Μ. εἴ ὅγχι. - 6γ. ταπεινοῦν τὴν ψυχὴν αὐτου -- δγώπτδᾶν πε, οοἰοτῖ ουὸς -- πογκρι- 

κοῦ -- χριχον --- ὃ ἢ. ἀλρρε, εἴ οὐ ρῖὸ βθηιοηῖὶ δύΎω -- αἰῖοῦ. δγῷ ςοζογὶ ΟἿ. -- ΚοΥτ ὃ 

αἴαν πὶ ξούω, Μ. -- ΟὙ. στραγγαλιας βιαιων συναλλαγμάτων --- ἶ πω 5 ὅγγ. Ογ. 

ψυΐρ. οἵ πορι., Μ. ““’"ὰ -- ἔουζ -- -Μ,, ὅγζ. οἵ αὕ. ομι. -- ὃ ροβϑὲ πδιυὰ. Μ, δαδ. πὰκ 

- ἈἀπηΔῪ ἄλλλεερε, 5ΥΓ. -- τι πρώϊμον, Μ. πώώωρπ -- ἦν τδιλδῦ -- πεκυδ' δῦ -- πὰ- 

ΟἋΚ ρῖὸ Μ, εὐετᾶκτο ἔροκ. 

Ιϑαὶ. ΠΥΠῚ, 2-0. 

δον δὼ 



εἰ. τ “νυ Ἄν ΟΥ̓ 

ΠΥ Ἡ ΓῪ Ύ Γρ, τα 

φαῦ 

πἄᾶοταςκ ἔροκ' ετεῖ εκᾶχε νᾶχοοο χὲ εἴσ ΘΦΉΗ ΤΕ ἄποκ., 
εὐὐωπε εκωδ ποῖ ΕβΟᾺ ὅ53λὸκ ἘΤΤΆΛΡΡΕ ἈΠ ΟὙΔ ΧΕ ΠΚρλλρλλ᾽ 

᾽ ὙΠ Ἀπεκοεῖκ πετοκδεῖ τ᾽ εβολϑλλ ΠΕΚΡΗΤ ΤΉΡΟ᾽ ΔΎΩ “ρ. ρπᾷ: 
πν νὰ ΠΟΥΨΎΗΉ ἐο9}8Ἐ βίην. τοτὲ πεκουοεῖν πδὺὰ οῳκ πκᾶ- 

1 ΚΕ’ ΔΎΩ πεκκᾶκε πὰρ θὲ ἈΠΝΟΥ ὅλλεερε' ΔΎΩ ΠΕΚΝΟΥΤΕ 
πᾶάθωπε πλλλλὰκ ποΎοεϊ πἴλλ ΔΎΩ εκηδοεῖ πθὲ ΕΤΈρε τεκ- 

ΜΝ ΞὈἸῚΊῸΌΕΟΌΞΥ τς οὐ διδο τλ ρον τῆν ξ γλαυκὸν τη ει δ λυ 

πχι ἵμη πτόσῖχ ππχοεῖο δ κκσόλι ἂν ετᾶπρρ᾽ Η ππὰ πεο- "Ρ' ΡΗΆ: 
9 χε φρο ἐτλοωται. δἄλλὰᾶ ΝΕΤΝΝΟΒβε ἄρεΐρα ΤΟῪ ΟΝ ἔρ. ρπε: 
ΤΕΎΠΆΛΗ ΤΕ ἈΠ ΠΝΟΎΤΕ᾽ ΔΎΩ ετβὲ πετπποβε δΔοκτο 5ν.- 

8 πέεῖίϑὸ εβοὰλ ὑλῶτΝ ετλληδ ΝΗΤΗ. ΠΝΕΎΠΟΙΧ τὰρ ΤΣ λι 
ΠΌΝΟΟ ΔΎΩ ΝΕΤΝΉΎΗΗΒΕ ΟΝ φενποβει ἃ ΝΕΤ ΝΟΠΟΤΟΥ χὼυ 

. πουδηολλῖδ' ΔΎ ἃ πετῆλᾶς ελετὰ ΠΟΥ χίπσονο. ΔΝ 
λᾶδῪ χώ πΎΛΛΕ᾽ ΟὟΥΔΕ “Ξ“Ν ΚΡΙΤΗΟ ἅκλλε᾽ ΕὙγδοτε εοππρὰ 
εὐχω ΠΝ πε ΤΟ ΟΎΕΙ Τ᾽ ΧῈ ΕὙΕΤ ᾿πρίοε ΕὙΧΠΟ πε Τ9ΟΎΕΪΤ. 

διΎΟΟτι ΠΡΠΟΟΟΎΘΕ προο ΔΎ ΕὙΤδΔΟ ΠΟΥΝ Δ ῊῪ ποδ Δ ΔΟΥΟ᾽ 
ΔΎΩ πετν ΔοΎλα ΕβΟΔΟΝ ΝΕΎΟΘΟΟΎΡΘΕ ΔΟΟΎΟΟσΠΟΥ δἄοδε εὙ- 

δ ΘΗΡΙοΝ᾽ ΔΎΩ ΟὙΟΪῪ εἐρρδΐὶ ΠΗ ΤΟ. ΠΕΎΝΔΤ πὰρ φοῖτε ΝΔῪ 
ἄπ ΔΎΩ ἘΝΕΎΟδΟΟΔΟΥ ΕβοΟλ ΟΝ ΝΕΎΡΒΗΎΕ ΝΕΎΦΒΗΎΕ τὰἂρ ὅρ. ρπε: 

τ πο βηΥε πᾶνολλῖδ πε. ΔΎΩ Εἐρὲ ΝΕΥΟΎΕΡΗ ΤΕ ΠΗῪ ΕὙΠΟΝΗ- 
Ρίδ΄ δΔΙΎΟΕΠΗ ἐπε ΝΟ] ΕβοΟἋᾺ ΔΎΩ ΝΕΎΛΛΟΚΑΛΕΚ ΕρπΆΛΟΚΆΛΕΚ 
πδΘΗΤ᾽ ΟὙΟΎΘΟ ἈΝ ΟὙτ δλδϊπωρίδ ΝΕΤΟΝ ΝΕΎΡΙΟΟΎΕ᾽ 

8 ΤΕΡΙΉ ΠΙΓΡΗΝῊ ΞΨΜΝΠΟΎΘΟΎΩΝΟ ΠΘΟΤΕ ἈΠΝΟΥΤΕ ΟΝ πεὺ- 
ΘΙΟΟΎΕ ἀπ΄ ΠΕΎΦΙΟΟΥΕ τὰρ σόολλε εἸΤΟΎΛλΛΟΟςυε ΠΗ ΤΟΥ ΔΎΩ 

ὧι 

" ετεΐ - ετι -- εἴς ρηῆτε ὅἅποκ -- ἰδου πάρειμι -- ροϑῖ ππαρρε ςοά. οἴη. χαὶι 

χξιροτονιᾶν --- “᾽ Β, οδοϊϊδηΐεγ ψβπεκοείς ρῖοὸ ββπεκοεικ -- Μ. εἴ Αἰβχ., 50. -- Ὁζ. 
ΟΠ1. σοὺ -- ΕβοἌραΣ πεκρητ,, οοΐογὶ εχ ψυχὴς σου -- τηρῇ -- Μ., ϑ5υτζ. Ξ- Οσγ. οἵ. -- ἔτ ττδι 

ΡΙῸ εμπλησῇς --- ΙΧ, ΕΠ. οδοϊϊαητοῖ πεομαδδυε --- ὅ δρερᾶτου, οοίοιὶ διιστωσιν 

(Α. διαστωσιν) -- χκπεειφο, 50].5 ΟἿ. ἀρβᾷὰβ αὐτου -- πη τῆς -- Μειηρῇ., οεἴοτ ΟΠΊ, 

-- " ροβῖ πετποποτον οὔ. ὃε -- κκελετᾷ -- μελετᾷ -- ὁ ΕΚ. “τ Ἄδδυ -- Κρίτης 

ΡΙῸ χρισις --, εγλδιοτε (510) -- εὔζώ,, Ἵοδίοσὶ χαν λαάλουσι -- εγετ ΡΙῸ χυουσι 

-- " δνοσί -- δγοχπ -- εὐ τ διλῸ ΡΓῸ Μ. σεοώρι -- ΠΕΎΟΟΟΎΘΕ -- 50Γ. εἴ τ.) Μ. οἠἹ. αυ- 

τῶν -- εὐθηρίοις (5:5), Οἵ, συντριψας ουὐριον εὑρε χάνι; Μ. ἐτδοκδῦονυ δοίακι π- 

οὙπεαλώον οὐορ δοκιλλι -- ΗΕ, οὙοῖτε ερρδι --- 

ΘΌΡΟΙ Ψψ6Γ5. Γασθης τηᾶηὰ --- ἶ δγώ, ΚΓ. -- ὅτάες. ὃς, Μ, οἤι. -- επεπὶ - Μ. εᾧεν 

ΔΎ, σΘΙΘΓΙ ΟΠ. -- οὲ τοῦ φοπρβηνυε 

- πδϑῆτ - Μ. υϊρ. πορσ, εἴ ΑἸοχ, ἀφρόνων, 501. - ἀτ. ἄπο φόνων -- Ροβῖ ὦ τοῦ οΥ- 

τδιλδιϊππωρίδ. ἄπο οἰομηοηία 5ι1ηΐ ἀΌ Γαδ --- ὅ Ἰη110 οπλ. και -- πτΓρηπη - εἰρηνης) 

ἰΐοτα ἰηΐτα -- πϑότε ψσπποῦτε, σοΐοτ! οὐχ ἐστι χρισις -- Ροβῖ δἰΐοσ, πουϑφίοογε Μειῃρῃ, 

ΟΠ, τᾶρ εἴ δάἀά. πτηροῦ. 

ἴ9αϊ. 1{0]1Π|,10-11. ΠΙΧ, 1-8, 



ἤρερπης: 

9η0 

9 ΝΟΕΟΟΟΥΝ ἂν ΠΤ ΡηΝη. ετβε πᾶὶ ἃ πρᾶὰπ οἄρωε! ΕΒΟᾺ 
ἈΚΛΛΟΟΎ ΔΎΩ πῆὲ Τλικδι ΟΝ ὙτᾶφροΥ εἄΎδω ἐπουδεῖν ἃ 
πκᾶκε πε ΝΑ Ύ ΔΎΡΎΠΟΛΛΟΝΗ ἐποΎοΘεϊν ΔΎΛλλοΟΟΘε ΟΝ ΟΥΚ- 

ι΄ ρκατο. οενδσολασλα ΕἼ ΧΟ θε ΝΟΥ βἌλε' ΔΎω σεν δ ΧΟπΧπ 

πθε νεται ΠΒΔᾺ ἈΞΛΟΟΎῪ ΔΎΩ σενᾶρε ἅλλλεέρε ἴθε ΠΝΕΤΟΝ 
᾿ πᾶς ΝΤΕΎΓΘΟΗ᾽ ΝΘΕ ΠΝΕῪ ΝΔΛΛΟΥῪ σεν δᾶροαλ ἤθε που- 
ΔΡΞ ἀΎω πϑὲ πουόβοολπε' σεν ἄλλοσε οἱ οὐοοπ' την ᾶσω εὐ- 

.. φᾶπ' ΔΎ πεοοπ ἀν᾽ ἃ ΠΟΥ ΧΑΪ ΟὟΕῈ ἌΛΛΟΝ ἈἈΠΟΎΕ. τῆὴᾶ- 
πολλὰ πὰρ τ ἌΠΕΚΑΑΤΟ Εβολ᾽ ΔΎ ἃ ΝΈΝΝΟΒε ἄϑερᾶ ΤΟΎ 

ἐροπ πενδ πολιὰ τὰρ ΠΡΗΤΝ ΔΎ ἄνεῖλλε ἔνεν ΧΙ ΝΟ Ν᾽ 
18 ἀπερώδο τε ἀν χίσολ᾽ ΔΎ ΝΟ ΝΠΟΎΗΡ, δὶ πᾶρονυ “-- 

πΠΝΟΎ ΤΕ ἄπχω πον χη σον δὴρ ἁτοωται ἀν ΔΎω ἂπ- 
“ Ἄελετὰ Εβολρλλ ΠΕΝΡΗῪ πρνᾶχε πχιπόονο ἄγω δΔη- 

οἄφε πρᾶὰπ ἐπᾶφου. ΔΎ ἃ ΤἈϊκδΊΙ ΟΟΥΝῊ ΟὟΕ᾿ χε ἃ τῶῖδέε ὡχὴ 
Υ ΝΕΥΦΟΟῪ ΔΎΩ »“27ἡπούεωυ λδόολα ἕεὶ Ἐβολο  Τλ ΠΟΟΟΥΤΝ. 

ῬΠῊ : τὖ δύ ΔΎΟ τάλε ΔΎ δΔύπεενε ΠΕΟΙΦΗΤ ΕΒΟᾺΔ Ετλκεΐλλε' 
ιὸ ἃ πχοεῖο ΔΎ ἈΠπεορᾶνδο χὲ ἈΝ οᾶπ ΔΟΝΔῪ ΔΎΩ εἴς. 
ΦΉΝΤΕ ἈΝ ρώλλε' ΔΟΓ ποτηῆσ ΔΎ κ᾿ πετωπ ἔροῦ ἄγ 
δΔΙΒΟΟΡΟΎῪ δῳν περσβοὶ δΎω δ Τὰ ΧΡΟΟῪ οὴ' τειν τ νᾶ. 

ν δεΓοιωῶς πτλϊκδίοου νη πθὲ πνουρωκ᾽ ἀΎὼ δου ἔχὰ 

ΠπΟΎΥπερίκεφδ λίδ. πουχᾶϊ ἔχεν τεαᾶπει τ΄; τ π΄ 

αχι Ἐπεππὰ Ἀπχοεῖο εορᾶϊ εχωΐϊ εἰ δὲ πᾶὶ τάφο τ᾽ δὰ τ ὴ- 
ΠΟΟΥῪ Τ᾽ Ετ ἀςϑεοει9 ΝΝΕΥΘΒΒΘΙΗΥ ετᾶλόο ΝΕ ΤΟΥΣ οῃὲ 

ΠΕΎΦΗ Τ᾽ ΔΎΩ ετδιθεοεῖς ποΎΚῳ εβοὸλ πνεχλδ λυ Το ΔΎ 

9 ΟὙΝΔῪ Εβθ0ΟᾺ ΝΗΒ ΔΕ, ΕἙΛΛΟΥΤΕ ΕὙΡολπε εοηπ πἐπχοεῖο᾽ 

9 ΔΥδυπολόπη -- ὑπομειναντων --- ὃ πονθχλε -- Μ,, σοῖοτὶ ἴῃ ΡΙΌΓ. --- ἰ Μ, οπι. 
ἀχπονε -- ἐδ Ἰάδπὶ ροβῖ αἰΐοσ. τὰρ δά, οεοὼ --- ἢ δηῖθ διικὶ δον ςοά, οὔ. χαὶι 

- ἄπποῦτε, Να]ρ. ΠοΡΓ. ὅυγ. οἵ Οσὐ. τοῦ θεου ἡμῶν, Μ. τπδ πεππον τ -- Ἰἰτ. ὁ 

ἴῃ παϊηδύμο ΒΌΡΟΙ ὙΘΓΒ. ΠΊΔΗΙ ΓΘΟΘΏΙΙ ---- ἡ ΦῊ ΠΕΎΘΟΟΥ ΡΙῸ ΘΗ ΠΕΥΘΙΟΟΥΕ - ἐν 

ταις οδοις αὐτῶν --- 5 Δαπεεπε (ςοά, πηδπάοβο δαπεεπε) πεηϑντ, Μ, οἵ ὅϑυυ. οὰπι 

ΑΙεχ. μετεστησαν τὴν διανοιαν αὐτῶν, ΟΓ. οἴῃ. αὐτῶν --- ἰδ εἴς δῆτε δδεβῖ ἃ 

το 4 αἷβ -- Εις δοτηο,, ὅγγ. οἵ Οὐ. ργαθπῖτί. καὶ -- πατιυὼπ ἔρου! ΡΓῸ ὁ ἀντιληψο- 

μενος -- Δα βοορον ρτὸ Μ. δε δί κεπουϊαπώυι -- τ αἷς. Μ. οπῖ. -- τε ιεῖντηδ - Μ., 

ϑγγ. -- ὅσ. αρβηιβ αὐτου --- ᾿ἶ ἰηϊο οὔ. καὶ -- πουπερίκεφ δ ϊδ τὸ περικεφαλαιαν 
-- Μ. οπι. πον χδὶ --- ΠΧῚ, Ἢ Εν τπθάοβο Δ τᾶϑθτ οἵ ετᾶλο -- ππετϑθθιην, Μ. - Ον. 

πτωχοῖς, ϑυτο-ποχ. ἴῃ τοχῖὰ μαῦϑνς,, ἴῃ τπᾶτρ. [αϑιόδοο το ΠΕΥΘΗῪ τ Μ., ςοτοτὶ Δ 05- 

468 αὐτῶν -- ΔΎ ρτίμη. βοϊα5 πὰρ. ϑδῃϊά, -- ππερζαδίλωτοο - αἰχμαλωτοὶς τας δ Νο- 

5.ῖο αυομιοάο Κ. αἰῆγηματο ροϊαθγῖῖ, πὰς νούβαῃι ἴῃ οοάϊος ἄθδϑϑα. 

Ιϑαὶ. ΟΙΧ, 9-17. {ΧῚ͵ 1:2. 



ΤΌΝ 
“ ὃ ἌΝ 

ὰΐὰ , Ἂν» ᾿ ὩΣ ΐ 

ΝΕ 4.7 
9. ΔΎΩ ΟὙΦΟΟΎ ΝΤΟΎΕΪΟ ἐπᾶρᾶκδ λεῖ ΠΝΕΤΡΡΗΒΕ ΤΉΡΟΥ εἶ 
ΝΟΎΕΟΟΥ εἐπλλὰ πουῶκλε ΠΝΕΎΡΡΗΒε Εχν οἴωπ᾽ ἐπλλᾶ Ἅε που- 
Κερβλεο ΠΟΎΟΟΟΝ ΠΟΎΝΟΟ ΝΝΕΎΤΡΦΗΒε' ΔΎ ΟὙΟΤΟΔΗ ΠΕΟΟΎ 

επαικὰ ποσλκᾶρ, ΠΡΗ Τ᾽ ΔΎΩ ΟΕΝ ΔΑΛΟΎΤΕ ἘΡΟΟΎ χε τυενεᾶ 
. πτλίκδίοοΥ ΝΗ πτῶδεὲ πχοεῖο ΟΥΕΟΟΥ. δἄγυτω οενδιϑτ 

τ παν ΟΣ ΥΨΟΝ ἣν ἀντ Ὶ 4 Ἣν ἍΝ ᾿ 
Πρ" ψ᾽ν, δ᾽, 

ν" 

μὰ πχδίε δ ἐνερ ΝῈΝ τ ΔΎΟ ΝΟΡΠ σεν ἃ ΤΩΟΥΝ ἔρ, ρῆο: 

ποεΡ Ἀπολίο πΒΡρε νετο παδίε. ΔΎ πετῶ Ηα ὧδ οπχωλα 
5 πχώμ. ΔΎΩ ΟΕεΝΗΥ πόαὶ πόῦλλλλο ΕὙΆΛΟΟΝΕῈ ΝΝΕΎΕΟΟΟΎ ΔΎΩ 

6 ΝΑ ἈΔΟΦΎΔΟΟ πρεοοκᾶϊ δΎω πόλη ΝΠΉΩΤΝ ἍΔΕ ΕὙΕΛΛΟΥΤΕ 

ἐρωτ ν᾽ χε ΠΟΎΗΗΒ Ἀπχοεῖο πολι Οὐ ἈἈΠΝΟΎ ΤΕ, πετηΔοΥ- 

ων πτόολα ππρθηοο ΔΎΩ οεπὰρ ὥπΗρε ΔΤ Ν ΟΝ τεὺ- 

Ἰ ΑΤρλλλλδΟ. ταὶ τε θὲ του νᾶ κληροπολλεῖ εβἰπκᾶρ "᾿- 
πλλερφοεπο ΔῪ ἐρὲ ΟὟΝΟΟ οἴχη τευᾶπε .ὐἃ επερ. 

ΧΧΙΠ,.1 ἔνα πὲ πᾶΐ ΕἸΝΗῪ ἐβολ᾽ον εδώ πετροώῦρε ππεὰ- 
δοῖ τε ἐεβολϑεν βοοορ᾽ ἐνεός τ τεΐρε. εὐβλλοοςϑε ΟΝ ΟὙΟΤΟΔΗ 
ἍΝ ΟὙδολΑ. ἀπΟΚ εἴωδχε νὴ ΟΥ̓ΔΙΚΔΊΟΟΥ ΝΗ ΜΝ ΟὙρὰπ ποΥ- 
χαὶ. ΕἼ βε ΟὟ πεκροῖτε τρεώροω ἀΎ τεκρβοω θεὲ ΕεβοἋ 
δὴ οὙὐρίο πρρῶωτ. εολληρ΄ εορηλλ ΔΎ πῈ ΜΝ ρώλλε π3ι- 
»δὶ' ἘΠῊΝ ΦΈΘΝΟΟ δίφολλου οοὰ πᾶόών τ΄ ΔΎΩ ΔΙΔΟΧΡΟΥ Νθε 

.« ΝΟΎΚδΔΘ΄ δίεϊ τε ἈΞ ΠΕΎΟΝΟΟ ἘΠΕΟΗΤ ἐπκᾶρ. ἃ ΠΕΦΟΟΎ τὰρ 
6 Ἀαπχοεῖο᾽ πτώωβε εἴ πᾶν ΔΎΩ ἃ τέρολπε ποτε εἴ. ἃί- 

Ὁ 9 

" ἐπδρδᾶκδλεῖ -- παραχαλεσαι --- ἢ ἐπιιδ πογῶκας, Μ. οἵ ϑυγΓ, -- τ, ἀντι σποδου, 

απᾶὰς ςοά, Παρ, ἰηΐγα, 01 οἰΐαί! οϑίθϑ ϑιἰθηῖ ; Ψαϊρ. -- ΠΕΡγ. σογοηαηι ργῸ Οἴμθγο, 

οἱθμηι σαμαϊί ργῸ μοί -- ε ςοἴοτὶ! οὔ. -- ΔΎΩ οΟὙΟΤΟλΗ -- Μ., ὅυγ. Να]ρ. οἵ Παρσ. 

βίπο χαϊ) (τ, χαταστολὴν -- ΟὙΕΟΟΥῪ ἴαρα εοὙεοοΎ --- ἢ σεηδιϑωτ νἱάδίαγ βορᾶς 

τηθπάστη; ΡΓΙῸ οεπδκωτ -- οἰχοδομησουσιν -- πλώλ ἀραπάαϊ --- ὅ ΒΕ. τηθηάοβα εὐ- 

ἈΔΟΟΎΠΕ -- Ἡπεγξοοου, Μ, εἴ ὅ50Γ. - ΟΓ0Γ. τὰ προβαταὰ σου, Νυ]ρ. -- ΠΕΡΓ. ρϑοογα νο- 

Ξίγα -- δ Δ οφυλοο - ἀλλόφυλοι --- ῦ ἀπίς πουλκουΐτ Μ. ΒΡ. πελκ - ἢ. ππερεέθποο 

-᾿ ΚΕ, πηρπάοβε ετουκἈηροπολεει --- ἴ.ΧΠΠ|} ςοά. ΕβοᾺ ἴῃ ἔη. ρᾶρ., ἰηϊτίο ψθῖο 
566, ο΄ ΕβοἌρει -- ροϑὲ ελώμ Μ. δάά. ουορ -- ππεαρϑοῖτε -- ϑυγΟ--Ποχ., Μ, ἴῃ 5ίηρ.»; 

Ψυϊρ. Πορτγ. οἵ ὅσ, αρϑαις αὐτου -- Π. τοστ5. Εβ0Ἃ φὴς βοοορ -- εὐμλλοῦωε -- Μ. Ψυ]ρ. 
εἴ ΠοῦΓ., Ὁ. οὐὔπὶ ϑυ.7, οἵ Οἵγ. οἠἹ. -- Μ. οὔ]. δὴ ΟὙΟΤΌΛΗ -- ΑἸ οὙὐσδόκλι, Μ. οἵ ὅ5γζ. 

- τ, ῥιχζ μετὰ 'σχυος, Ψυ]ρ. -- Πορτ, ἐπ τημΠμαἷπθ ΚΟΥ {α]π|5 5μ66 -- δῖ οναῖς- 

κδίοονμη, σοῖο! δικαιοσυνην --- ἤ Ὁ. ετρεώρώω -- 1Ι46πὶ πεκρβοώ -- ὅγγ. Οτ. γυ]ρ. 
αἵ ΠΟΡΓ,, Μ. οσὔυπὶ ποϑίσο ἴω ϑίηρ. --- ὅ Ὁ. εολβερ...... ΜῈ Ἀκαλτ, ,νν ππὴπτε ΠΡΕΘπΟΟ 

- ἀπίθ δἵϑολιλου ὅΚὅ:ΥΓῪ. οἵ Οἵ. ἰθρ. καὶ -- πδσώπτ -- ϑυζγ, Οἵ. υϊρ. οἵ Ποργ., Μ, - ΑἸδχ. 
ΟὙΧΩΜΤ -- απία δἵείπε ϑαῃ1 4. οὔ. χαν --- ἢ Ἀπχοεῖο, ἢ, ψπδό, σοίοι! ποη ἃρῃο- 

δοιηΐ -- ΠΣ, εὐ ΡΓῸ εἴ πδνὰ' Ξ- επηλθεν αὐτοῖς, 

1541. 1(Χ],.3-7. 1(Χ1Π,͵1-ς, 

ΡΣ Ὑλε:ε: 

εν 



πριν ὙΦ: 

Ῥ Σ ἘΥΣΤΙ. 
Ρ- τιδ: 

ἴλὴ Δ γὰ 

Ἔ0Ο]. 2. 

Φι8 

δώ ἄγω πὲ ἈΝ λᾶδῪ πβοῆθοο δ τ᾽ δ τηϊ ΔΎ πὲ τ 
ΠΕΤΌΘΟΟΠ ἈλΛΑΛΛΟΟῪ ἔροο ἃ πᾶσβοϊ πᾶρλλου δΎω ἃ πᾶσων τ 

ὃ ἄδερᾶ Τὸ. διίκδ ὙΔπετεῖ ἈΣΛΛΟΟΎ ΟΝ ὙΔΟΡΥΉ ΔΎΩ δίεϊ πε. 
Ἰ ἈΛΠΕΎΟΝΟΟΙ ἘΠΈΟΗΤ εἐπκᾶρ.. ΔῚΡ πλλέεγε ἀππὰ ἈΠΟΟ ΔΎΩ 

πε ἄρε ΤῊ ΟΝ ΝΕ ΤΈρΡΕε πχοεῖο Νὰ ΤΟΟΒΟῪ πᾶν 'ΤΗΡΟΎ. πχοεῖς 

ΟὙΚΡΙΎΤΗΟ πὲ πᾶσαθοο ἍἌΜΠΗῚΙ ἈΛΠΙῊ Δ᾽ εὐἰνδεῖνε εορᾶϊ ἔχὼν 
κἂ τὰ πεηνᾶ᾽ ἀΎω κᾶ τὰ πᾶωυδὶ ππτεολίκδιί ΟΝ. . ... 

ἸΣΙΥ͂, 4.56. Ὁ Ὁ 9 πων Ἐπ τᾶρ πὰ ΝῪ ΝΕ τ 
ἈΝ ΤΆΛΕ ΔΎΩ σεν ἂρ πλλεεγε πνεκρίοουε. εἶσ ΦΗΗ ΤῈ ΠἸΉΤΟΚ εκ- 

6 πΟδΟΕ ερον πχοεῖο ἀγὼ ἄνγρποβε εἰ δὲ πᾶϊ ἄἀνπλᾶνδ" δΎω 
ἄπνωπε ἴθε πον κά θᾶρ ΤΟ ΤῊΡΝ ἐρὲ ΤΠ ΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ ΤΉΡΟ 
ο πθε πηνεΐϊ τοεῖς πρω: ἀΎῳ ΔΝΟΡΟΟΡΒ πθὲ ππεισῶβε εἴτ δε 

τ πεν πολλῖδ᾽ τ ᾶϊ τε θὲ ΕΤῈρΡ ΠΤΗΥ δ ιῖτη. ΔΎΩ ΜἈΜΝ πετε- 
πεϊκδ Ἅεΐ ἀπεκρᾶν ΔΎΩ ΠΕΤΡ ΠλλΕεεΎε πΌῦοπκ ἐροῦ] χε ἀκ Κ͵Ί Ὸ 

ἌΛΠΕΚΡΟ ΕΒΟᾺ “νὸν ΔΎΩ ΔκΚπΠΑΡΔ ΪΔΟΥ ΛΆΛΟΝ ΕἼ δε πεν- 
8. πΟΒε. ΤΕΝΟΎ δὲ πχοεῖο ΠἸ ΤΟΚ πὲ ππίω τ᾽ ἄΝῸΝ Δε ἅἄνπον 

9 ΠΌΟΆΛΕ ΝΕ ΒΗΎΕ ΝΝΕΚΟΙΧ ΤΉΡΝ. ἈΠΡΝΟΎΟΟ Ερον εὐλὰ τὲ ΔΎΩ 
ἌΧΠΕΝΡ ΠΆΛΕΕΎΕ ΠΝΈΝΝΟΒΕ ρος πουοεΐϊ ἀλλὰ Κ͵ἼΌΚ πχοεῖο᾽ 

ι΄. ΧῈ ἌΝΟΝ ΤΉΡΝ ἄπον πεκᾷλδοο. ἃ οἵων τπολῖο ᾿ἀπεκλλᾶ 
": ετογᾶδβ ρχᾶϊε ἀΎω ἃ ϑιεληϑε ερ θὲ πνΝΕ ΤΗΝ ἃ ππηηϊ 

ετουδὰβ πε ἐποᾶρου. ΔΎ ΠΕΟΟῪ ππΤἃ ΝΟ ΤΕ ΟΑΛΟῪ ΕρΡΟΟΙ 

5. 1η1Π|00 οἵ δηΐβ δὲτί ϑ'τηΐ σὰπὶ Μ. οἵ α]ρ. οπι. χαὶι -- ΤΠ). τοοῖθ, αἵ αἰϊαβ, πὲ ἅσαπ 
- πδιϑαλοὺ - 5υΓ. εἵ ὅγ., Μ, δηνδϑάλεο -- ὃ Ὁ. δικα τάπδιτει ρτὸ χαὶ χατεπατησα 

- ᾿ διρ πββεεύε -- εμνησθὴν εχ Ὦ., ςοά. τα. δρίπαλεεγε -- ἰάθπι ἃ πεῦδρητε (ϑ5ς) 
εν πᾶς τηροῦν, Μ. εἴ 501. Ξ σγ. τὰς ἀρετᾶς χυριου ἐν πᾶσιν οἷς ἡμῖν ανταποδιδωσι 

- ἢ. πᾶυᾶϑος πε -- Μ. οπι. ψκπηὶ -- εηπδεῖπε (- ἐπάγει) οχ Ὦ., ςοά. το. δπδεῖρε 

- ΧΙΝ," ππδὶ τὰρ σοηϊαπρ. σα πὶ Βοαπθηϊ., Γφοἴοτὶ ἐλεον. συναντησετᾶι γὰρ --- ὃ ἔρον 

ποεῖο ἃραηάδηϊ -- ἀππΆδηδ -- ἐπλανήθημεν --- ὃ ΒΕ. Ππαυα νἱαῖς τῖϑε ῥυΐηι. -- ππεῖ- 

πτοεῖς, σοῖθγὶ ἴῃ βἰηρ. --  πῶρῳ - χποκχαθημενης . Μ. ππτε οὐὖἱ εοοὶ ἤκελλὰ -- ΕΤῈρΡ ΠΤΗΥ 

ςοά,., ἰερε ετερε πτηῦ ---  πετεπεϊκδ Ἀεὶ -- ο ςπιχαάλουμενος -- ἀκπᾶρὰ ἈΤΆΟΥ -- πᾶρε- 

δωχας ---- ὃ τεποῦ δέ, ὅγγ. -- Οὐ. καὶ νυν, Μ. ταπῖατὰ ποῦ --- ἢ ἀσπεὴρ ςοά., ἴοσο τὰπΡΡ 

- ΔἈΑᾺδ κτὸκ πίοεῖο -- Μ. οὐοὸρ ὕπου κοτκ πόδ, ὅυζ. -- 6 Ὁ. χαὶ νὺν επιίθλεψον, 

ὑὐμΔὰ κα οἵων τποχίο...- πε εἐποδϑοῦ - Μ. εἴ ὅυγ. ψυϊρ. -- ΠΘΌΓ, 6066 γϑϑΡῖ(6 --- 
ξβδκι ἴτε πεθουδὰ πτᾶκ οἰῶν δοώπι ἔπῦδοε ἄσερ ἀχφρη τ πουδλοαε ἴπκε ᾿λῆλνι 

δαωπι ἔἐποᾶφου χε πίει πεθουδθ πτᾶπ, στ. πολις του αγιου σου εγενηθη ξερὴ- 

μος, Σιων ὡς ἐρημὸς εἐγενηθη, Ἱερουσαλὴμ. εἰς καταραν" ᾿ ο οἰχος τὸ αγῖον ἡμῶν; 

ΑἸεχ. εἰς κατάραν σοπίπηρ. σὰ πὶ ὁ οἴχος οἴς.», α]ρ. Οἰνέξας (ὨΘΌτ. οὐν ξαξθ 5) σανποίὶ 

ἐμὶ γασία 65 ἀοδογία, ϑίοη ἀθδογία ἔαοσία οδὶ, ἰογδαίθηι ἀθδοίαϊα δ5ὶ. 

154]. ΧῚΠ]| 6-7. ΕΧΤΝ, 4-τ-ἀι, 



219 

κ" Δεμθώπε εεροκϑ΄ ἀυῳ ἃ λλλλᾶ ΤΉΡΟΥ ΕἸ τ ΔΙΗΎ ρὲ Εχν πδὶ 
ος ΤΉΡΟΥ ἄκδηἶ χε πχοεῖς Ύ ἄκκὰ ρὼκ ἄγω ἄκϑβ βίον ελλᾶ- 

ἰχγ,1 ΤΕ. πέχε πχοεῖο χε ἀϊογυων, εβολ ππϑπετποεωυΐνε ποωΐ 
δπ' ΔΎΦΕ Εροὶ ΠΝΕῪ ΠΟΕΧΝΟΥ Ἀλλλοὶ ἀν δίχοοο ἈἌΠΡΈΘΝΟΟ ΕἼΤΕ 

9 ἈἈΠΕΤ ΛΟΥΤΕ ἐπᾶρᾶν. χε εἴο φηΗ ΤΕ ἄνοκ διπερ πᾶσίχ 
ΕΒΟᾺ ἈΜΠΕΘΟΟῪ ΤΉΡΟ εὐλᾶοο νὰ τοῦτα ΔΎω εὐογωρ λα. 

᾿ . . . . . . . . . . . . . . ᾿ . . . . . . . 

“κι δ τηροῦν, Μ. εἴ ὅυζ. - αἵ. πανταὰ ενδοξα ἡμων, Α. οὔ. ἡμῶν --- 12 σὰ πὶ 
ΚΥΓ. ΟΠ]. χαὶ ΔΡ ἱπ|τ|ο -- ἀκδιεΐοζε - ἄνεσχου --- ΓΧΝ,  πεχε πχοειο ΧῈ οδῖουϊ! ΠῸῃ 

ἀρποβοιηΐ -- ππετποειυῖπε. .. νν νυν ον πε ποε ΠΟῪ -- Μ. οἵ ΑἸθχ,, ΓΘΙ.ῸΪ ᾿ΠνΘΓΒΟ »ἱ 

ΠΟ πὸ επερώτωσιν.. ........ ζητουσιν -- φοβί δἴζκοοο οπι. ἰδου εἰμι --, ΗΕ, οϑοϊίαη- 

ΙΓ πϑεθπος εἴ πᾶρδη -- “ χε εἴς δηητε ΔΤΟΚ 5015 Πα. Θ6ῃ14, -- , τηθηάοβο 

πδιδίχ “κε, 

Ἐπ τ ΞΕ τ - 9 

1541, {ΧΙΨ, 12 -- ΧΥ,1-2, 

; ἘΚΑΟΜΈΝΤΑ ΟΟΡτΟ- ϑΛΗΙΡΊΟΑ, Υοϊ, ἢ, 32 

Ὁ Ὑ 



μα ον ον νος σαν γραίας 
τὸ Στὰ φως Ν᾿ δον ἐδ Ἂ πλὴν Ἢ ἫἊ ἈΡΝ ᾿ ᾿ τὐ δαρή ι β ᾿ Ἃ ν 

ἊΣ ἢ γε: κ᾿ Δ ἐνώ Το τῳ Ὁ {αν νὰ ᾿ ἽΓ ΤΡ ὩΣ Ἢ Χ ὡς . ᾿ ΓΙῸΣ ΡΨ ΎΑῪ ἘΥΤΩΝ δ κΑμρ δὰ ἐς 

ἐ2) 
φῦ0 ΔΑ 

Ἰερηλλιᾶο ΠεπΠρΟΦΗ ΤΟ. ἧς 

. . . . . . . . , ᾿ ᾿ " . . . 5 . , ᾿ . » ὶ ̓ , 

ΙΧ, Ἰ τ βϑε πᾶι πᾶϊ πΕΤΈρε πχοεῖο χὼ ἈλλλΟΟΎ ΧῈ ΕἸΟΦΗΗ ΤΕ 
ποκ᾽ ΤνλπΔΟΤΟΥ ΔΎΩ πταοκιλλᾶζε ΚΔ ΟΟΎ χὰ ηδειρε 

8. ἌΧΠΕΛΑΛΤΟ ΕΒΟᾺΔ ΝΎΠΟΝΗριδ πτεερε πᾶίλᾶοο. ΟὝΘΟΤΕ ΕΕἸΧῚ 
πε πευἌδο᾽ φῆκροο πὲ πᾶ χε ΠἸΤΕΥΤ ἄπρο᾽ εὐᾶ χε ἈΝ πετ- 

ΘΙΤΟΎΩΣ δὴ ρενᾶχε ΝΕΙΡΗΝΊΚΟΝ᾽ ἐρὲ τα χᾶχε ἍΔΕ λὲς 
9 ΠΕΙΘΗΤ. (.ΔῊ ερρᾶϊ εχὺ πᾶὶι πνᾶσαι πῶϊπε ἂν πέχὲε πε- 
ΧΟΕΙΟ Ἡ ΟΝ ΟΥ̓ΆΔΟΟ Ν᾽ ΤΕΙλλΙ ΝΕ ΤΑΨΎΥΧΗ πᾶειρε ἂν πουκβᾶ. 

10 κυ ΝΟΥ ΤΟΕΙῪ ΕΑΝ ΝΤΟΎΕΙΗ᾽ ΔΎΩ ριλλὲ ΕΧῊ ΝΕΘΙΟΟΎΕ ΤΕ 
πχδιε χὲ ΔΎΚω εβολ᾽ ΕἾ Βε χὲ “11᾿ ρῶλλε «ζ00Π ΠΦΡΗ ΤΟΎ" 
ἈΚΠΟΥΘΟΤ ΑΛ ΕἸΤΈΟΛΛΗ ΝΝΕΤΌΟΟΠ᾽ ΧΙΝ οφἄλδδτε δορδᾶι π- 

ι Τ᾽ ἈΝΟΟΎΕ ΔΎπώςσ: ΔΎ ΔΎΤᾶκΚο. ηδτ πϑιέληλι εὙπω- 

ωνε εβολ᾽ ἄγω οὐμᾶ πῦωπε Ἀπελράᾶκων ΔΎ ἈΠΟΔΙΟ 
πουλλὰ ὙνδκΚΑ ΔΎ ΕἘΟὙΤἄκο᾽ ΕἸΑΣΤΡΕΥΟΎΡ, ΠΡΗ ΤΟΥ ... 

18 πχοεῖο ιἄ τᾶλλοι ἀΎω τἰηδεῖλλει τότε δἰν ΔῪ ἐνευθ- 
ι. ΒΗΥΕ Δἅἄνοκ Ἅλε δίρ θὲ νουρίεϊβ πΑΔἌΘΡΗΤ ΕὙΧῚ ζἼλη06) 

ΕΒΟἋᾺ ΕΚοΟΝΟΟ κἀπεϊείΐλλε᾽ ΔΎΘΟΧ ΝΕ ἐροΐ πουοχῆε ΕἸ ΘΟΟῪ 
ΕὙΧῸ Ἀλλλοο ΧῈ ΔΆΛΗΪΤΝ ΝΎΕΤΥΤΝΝΟΥΧΕ ἘΝΟΎΩΘΕ ἐπεοεῖκ᾽ π- 
ὙΠῸ} ἐεβολρίχλι πκὰρ ΝΕ ΤΟΝ ΔΎΩ πεορᾶν ΠΟΕΤΆΑΡ πεο- 

90 ἈΛΕΕΎΕ ΧΙΝ ΤΕΝΟΥ. πΧχοεῖς ππόολα ΠΕΎΚρΡΙΝε ΠἸ ΤΑΛε εὐ οκῖ- 

ΙΘΓΘΏΪ 85. --- ΙΧ, 1-ἰὉ οχ ςοά. Ὁ. οἀϊῖο ἃ0 Ετγπιδῃ « Βτγυς δι ςκο ἀθγ οὔθεγαθσνυ- 
Ρβοπθη ποραγβοίζαηρ οἷς.» ρᾶρ. 26 --- Ἶ πτδίλοκιλδζε -- δοχίμω --- ὃ ογοοτε - ὅ.1. 

Νυ]ρ. Περτ. οἵ ασ., Μ. ουοερβεπὶ -- εὐδκε -- 5υγ. ὟαΙ]Ρ. μορτ. οὐ ὅγ., Μ, οεοδαὶ 
τὰρ - δῆ ρειωδχε ΠΕΙΡΗΜΊΚΟΝ, ΘΥΓ. τ τσ. εἰρηνιχα, Μ. φεν οὐϑδίρηπη -- Ἅε, ζο- 

τοῦ χαι -- οὰκ περητ, ὅτ. -  σσ, εν εαυτῳ; Μ. πῴρηι πϑητοὺ --- ἢ χω, Μ, εἴ ὅϑυσ. 
Ξ- αγ. λαβετε -- πρητοῦ -- Μ., Κ'ΥΎ, 80 ἀϑίθυιβοο τομθιλν τὸ Ποδτ. οἵ Ἅ αἱα. ρνογέγαης- 
ἴθη5, Οἵ. οὔ. -- ππετώοοπ, Μ. ππτε πετῶοπ - α]ρ. ρμοσδίἀθηϊδ, ὅσ. ἴῃ τηϑγο. 

οὰ πη τ. ὑπάρξεως -- ΠΟΡΓ. ΠΣ », ἰπ τοχῖα Ἰδων -- βοϑῖ δ Ἄδλαστε ϑδμῖα. οὔ. τοὺ 
ουρᾶνου -- γὼ ΔΎΤδΚΟ, σοίοι! σπὶ ΟΓ. ῳχόντο --- κι τρῖῦο οἵ. χα! - ἀεπελρδᾶκωη, 

τοι χα δραχοντων --- ΧΙ, "δ ΒΕ. οϑοϊϊαηῖοῦ τἔηδαλε ρτὸ τ πδεῖλιε -- πεύϑϑηνε -- τὰ 

ἐπιτηδευματα αὐτῶν --- δ Ἅε -- Οτ., Μ. ὅϑγγ. Αἰοχ. οἵ ΕΑ. οἱῖ. -- δἷρ αδοβῖ ἃ ζοζουὶβ 
-ἰ πτποι ρτὸ ππτ πο τὸ -- Μ, ππτεποοτο -- Η. πάλεενε --- ἢ πα δῦκι -- ϑυτ. ὙΪα. ἈἩςΌτ. 
αἰΐαας, ἴαχῖα ΝΟ απ, Μ. - τ. οι. -- ετλοκίακαξε -- δοχιμαζων, Μ. οὐδ ΕΑ. 
ΡΓαΘηλτ, και, 

ἐγ. ΙΧ, 7ταὰ, ΧΙ, 18--20. 
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ἈΔζΕε ΠΠΦΗΤ ἈΠ Νεόλοοτε Ἄλὰρί ἡ ΔΎ ἐπεκβὰ ετεκνᾶδδοι 
1 εορδὶ ΠΡΗ ΤΟΎ χὲ ΝῊ δίσλι ἐροκ κπὰ τ λλῖο. ετβε πᾶϊΐ πδὶ 

ΤΠ Τερε πχοεῖο χ ἈΚΛΛΟΟΎ ΕΑΝ πρώλλε πᾶάϑωθ ΝΕΤ ΚΟΤΕ ποᾶ 
ΤΕΚΨΎΧΗ χὲ Νετχ λθλοο ΧῈ 2ἈΠΡΠΡΟΦΗΤΕΎΕ πᾶν δλὰ 

39. πρᾶν τἀπχοεῖο᾽ πε ἌΚΑΛΟΝ ΕΚ ΔΆΛΟΥ ΟΝ ΝΕΝδΙΧ. εἴς φηη- 
τε ᾶνοκ ἔηδόρε πευωΐϊνε' πευρρωΐρε σενᾶθε οὴ ΤΟΗδ ε΄ πεΥ- 

33 (ΘῊΡΕ ἈΝ πευεερε ΕΝ ΔΑΛΟῪ οὴλ περκο δἄγω πνὲ ϑώχπ 
πε πᾶν χε {νδεῖνε ΠΘΕΝ ΠΕΘΟΟΎῪ Εν ΝΕ ΤΟΎΗΡ, δὴ ἀπᾶ- 
θῶθ᾽ ον τέρονιπε εὔνδόιλε πευζΐνε. 

ΧΠ,1 ΝΊΚ ΟΥ̓λΙκᾶϊοο πχοεῖο᾽ Εἰ βε πᾶϊ ηδιυᾶχε ΠΕΚΆΑ ΤΟ 

᾿ς εβολ᾽ πλὴν νγδχω πρενρὰπ πηδρρᾶκ'᾽ τ Βὲ ΟὟ τερίη π- 
πδοεβηο ΟΟὙΤῶνΝ᾽ ΔΎΟΥ ΔΕ 'ΤΗΡΟῪ πόὶ ΝΕ Δ ΘΕΤεῖ ον τεΥὺ- 

3 ΔΗ ΤΟ. ΔΙΚΤΟΟΟΎ ΔΎΩ ΔΎΧΕ ΝΟΎΝΕ Εβ0Ὸ ΔΎΧΠΕ 
Ηρε ἀΎω δΔΎεΪΡΕ ΝΟΎΚΑΡποο' ΝἸΤΟΚ ΚΡῊΝ ΕἘΡΟΎΝ ΕἘΡΟΟΎ δὴ 

3 ΤΕΎΤΔΠΡΟ ΚΟΥΗΎ Δὲ Εβολ δὴ ΝεΎδητ. ὄΠτΤΟΚ Ἅε πχοεῖο 
ΚΟΟΟΎΝ “..λ01 ΔΚ ΔΎ ἐροΐ ΔΎω δκδοκίρεδζε ΠΑΡΗ Τ᾽ ψ'πεκ- 

4 3, 1ΤῸ Εβ0λ΄ ΤΙ ΒΟΟΎ 6ε ΕΠΕΡΟΟῪ ““πεγκῶνο. δτνδΥ πκᾶρ, 

πᾶρ Φηβε ΔΎω πεζόορτοῦ ΤΉΡΟ ποτε νἄςϑοΟΥε ΕΒΟᾺ 
ππτκᾶκιᾶ ΝΝΕΤΟΎΗΡ οἴχλι πκᾶρ᾽ ΔΎΤΑΚΟ ΝᾺλ ΝῬΉ ΒΝΟΟΎΕ 4. Ν 

.ς πρδλδᾶδτε' ΔΎΧΟΟΟ ΧΕ ἈΠΝΟΥΤΕ ΝΑ ΔῪ Δπ᾿ ἐνενιοοΎε. 

τ ΠΉΘΗΤ ΜΠ ΠΕ ἌΟΟΤΕ, σοίοιϊ ΟΥΙΠ6 ᾿ΠΎΘΓ50 νεφρους χαι χαρδιας - εἰ πὸ τλλίο 

50Σ 6 ΠηΘΠἀ11Π1, ΡΓΟ ἀλπδταλδειο --- "Ἢ πδϑῶθ ἰἴοοο ἀναθωθ -- τεκψύσοη -- ϑυγοσθοχ. 
γαϊρ. εἴ Περγ., Μ. -- Ογ. τὴν ψυχὴν μου -- Ρἤπι. κε ἀραπάαΐ -- γε τοῦ προφητενε 
ἴῃ ΓΑΒΌΓΑ -- δας (οΟΙ ΠΟΠ ἃρποβοθηΐ -- εὐὐῶπε ἄξάλοις, 507. -- ΟΥ. εἰ ὃς μη; Μ. τὯη- 
[ΠῈ καλοῦ -- ἢ, ΧΧΥΙΙ, ΚιιδιΑλΟῪ --- ὁ ΦΉΗΤΕ ΟΧ δοήδπι, οοά. το. ΟΠ. -- ἰδ ΟΧ ἴΡ80 
Ὦ. ΧΧυΠ, πεγορωΐρε, ἢ. 16. ἰερις εὐρερευΐρε, οἱ νεάνισχοι αὐτῶν -- σεῖδρε - Μ. εἴ 
ΑἸΙΕΧ,, ὅυγ, ΨῸ]ρΡ. Περγ. εἴ ὅτ. ἀποθανουνται -- ἀαηἴς πεγέθηρε ςοά, οπλ. χαὶ -- φλᾷ 
ΠΕρκΟ ΟΧ Π, ΧΧΥΠ,, (ο΄, το. Παρεΐ οδ'. περκο --- ὅδ ωὠχτὶ -- ὅγΓ.,) Μ. οι οώχπ, 
Ογ, εγχκαταλειμμα, -- ςοά, το. πρππεθοοῦ εἴ ἀϑώρ -- επδσάι πευωΐπε, σοίοτ επι- 
σκεψεως αὐτῶν --- ΧΙ], ἐ ετθε παΐ...... ἌΔΛΠΕΚΑΑΤΟ ΕβΟἋ (η. το. πηδρρδᾶκ), Μ, χε 
Τπδερογῶ πδρρᾶκ, ὅγαθς. οτι ἀπολογήσομαι πρὸς σε, ΠΟΌΓ. ἼὖΝ βν νυ νον 
υὶρ. 5ἱ ἀἰβρμίοηι ἰθομγι, ϑυτγο--μοχ. 9 "ρο» α 9], Ὗ δοο -- ἢ, τα. οπι. πληπ, οἵ 
Ἰερίς πρπρᾶπ ζεπεκαατο εβοἋ -- οουτῶπ -- Μ,, σοίοι εὐοδουται -- Ε. δΔΎοΥΩΆΕ -- πετ- 
ἄϑετεΐ -- ον αθετουντες -- δε τευ τ δτοώτα, 50Γ. - στ. αθὐετημᾶτα, Μ. οηϊ. 
- ᾿εἐροον δὴ τεγτάπρο -- Μ,, σοίοτ ογί δογιμηι -- Ἀε -- ΘΥΓΟ--Ποχ., Μ, Ξ- Οσῖ. και 
- Ἀ, πιρηδοβο εβθοᾺ εππευρητ, Μ. οἵ 5ΥΓ͵. - Οσ, ἀπὸ τῶν νεφρὼν αυτων --- ὃ Ἅε, 
Μ. εἴ ὅγΓ. -- Οἵ, καὶ -- ἀκειδυ εροῖ -- Ψ]ρ, οἵ Ποῦσ., Μ, 5, οἵ Ογ, οὔ. -- ἀκδοκῖ- 
Διδίζε -- δεδοχιμαχας -- Β, οδοϊϊαηίογ τθβον δέ πεϑοοῦ -- ὁ πεῦζορτοοῦ -- ο χόρτος 
- , τπηιρηάοβα μδϑεογε εβοκλ πτκ ἄκει -- δίκα τικδιρ,, σοΐοσὶ εν αὐτῇ -- κὰκ οϑβί 
ἸΙΡγαγ! τηθηάπτη -- ἀπίς δγκοος ὁη). ΧῈ -- οτί, 

ἴοι, ΧΙ, 21 -- ΧΙ], 1-4. 

Ὡς ἈΧΎΤΙΝ 

Ρολτ: ΠΟΙ 

ἘΧΟΙ͂ΣΙΖΕ 



τς ὙΌΣ 

ΠΟΥ ΤῊΣ ἐν 

ΦΊΦΟΙ. 2. 

ὕ ΝΕΚΟΎΕΡΙΗ ΤΕ ΠΗῪ ΔΎΩ ΘεβωἋ φλλλοκ' πᾶ πὲ κνᾶω- 
ΟΒΤωτκΚ εἐχν ρενοτωρ ΔΎω ἀκκὰ Ο',ΤῊΚ ΠἸΠἸΤΟΚ εὙΚᾶρ, πεῖ- 

ὃ. ΡΗΝΗ ΟὟ πετκνηδδδο ολλ πχίοε “ἀπεϊορλ ἄνηο. χε δγεκ- 
ΟΝΗῪ ἈΛῚ ΠΗΐΪ πεκεΐω τ πεΐκηεγε ΔΎΔΘΕΤεϊ αλλλοκ᾽ ΔΎω δΔΎρ- 
δοτε ΔΎΟΟΥΡ, ΕΡΟΥΝ 'δὶ πᾶροῪ δλλλοκ᾽ ἈΠΡῪ ἀ ΝΦΟΎῪ ΤΟῪ χε 

τ οεπᾶθᾶχε αλὰκ ΝΟΦΕΝΠΕῪΤ ΝΑ ΝΟΥΟΥ. δίκω ποωΐϊ πᾶ 
δίκω ποωΐϊ πν τἀκληρονολῖδ᾽ ΓΤ ΝΎ ΑΨΥΧΗ τϑλερὶ τ τσ 

8 Νπεοχᾶχε. ἃ τἀκληρογολεῖᾶ πε πνἂὶ θὲ ΝΟΎΆΔΛΟΥΪ εὐ] νι 
πλλᾶ ΝΘΗΝ Ὑἂδὶ ΤῈ θὲ Ν᾿ ΔΟΐ Ν᾿ ΤΈΟΘΟΆΛΗ εἐορδὶ εχωΐ ετϑε πδὶ 

" ἀίλεοστο. ΜῊ ΟὙΒΗΒ προεῖτε τε τἀκληροπολεῖᾶ. πᾶ Ἢ 
ΟὙΟπΗ δον πετκῶ τε ἐροσ᾽ φλοῦτῦε Ν᾽ ΤΕΥ ΠΟ ΟΎΡ, ΕΡΟΎΝ π-΄ὸὸ 

ι᾽0 ΝΕΘΗΡΙΟΝ '"ΤΗΡΟῪ πΝτοώςθε κἈΔΡΟΎεΪ ΕὙἸΡΕΥΟΎΟΛΛΟ. φενΏϑοοο 

ενᾶζυου ΔΎΤἄᾶκο πᾶλλὰ νελοολε ΔΎχωρια Ν᾽ δΆκερίο᾽ 
ι ΔΎ πτδλλερίο ΕἸΤΟΟΤΠ εὐ χαϊε εὐλλεγάλόοςθε οἴχω δΥ- 

κᾶδο ᾿εὐωδ Ν ΤΑκΚο᾽ ΕἸΓΒΗΗΤ πκὰρ, ΤΉΡΟ Δ τἄκο Ν᾽ ου- 
ι᾽ Τἄᾶκο᾽ χε ἈΝ ρώλλε εὐ ΝΟΤΗΣ οὴλ περ τ. ἘΠΝΟΎΧΕ 

ΕβΟἋᾺ ΤΉΡΟ φ'κ πχδεῖε ΔΎεΪ εὐτὰλδϊπωρί δ᾽ χὲ ΤΌΗΟε κι- 

πχοεῖο π᾿ οΎλΑ ΧΙΝ ἄρηχο Ἀπκὰρ, δ ἄρηχοι Ἀπκᾶρ᾽ ἐλαν᾿ 
1. ΕἸΡΗΝῊ ΟΟΠ ΝλᾶδῪ ὄποᾶρξ. χὸ πρενοοῦο" Ν ετνῶρο ἣ- 
δενον ΤΕ ΝΕΎΚΔΗΡΟΟ ΝΟΕΝ ΔΙ ΓΡΗΥ ΝΔῪ ἀπ᾿ χίϊπε εβολρϑι 

": ΠΕῚ ΝΙΟΟΥΓΟΟῪ ἈΝ ΠΕΤ ΝΝούνεδ ἈΠΕ ΤῸ ΕΒΟᾺ πχοεῖο. χε 

πᾶὶ ΝΈΤΕερε πχοεῖο χὼ ΜΜΜΛΟΟΎ ΕἼ ΒΕ Ν ΤΕΩΘΕΕΥ 'ἸἩΤΗΡΟῪ ἈΜΠπὸο- 

ΝΉΡΟΟ πετχωρ, ετακληροπολῖδ'᾽ τϊ πτᾶϊπουο εχλὲ πᾶ- 
Δᾶοο ΠΙῊ Σ᾽ εἴσ ΘΗ ΤΕ ἄνποκ ἔνα ΤΟΚΑΟῪ ἐβολρλὶ πευκὰρ᾽ 
ΔΎω πη . 0.0 ὺὐὺὩφ ριν νόέοοο ΡΟ 

5. Ε.. οβοϊϊαῃϊοῦ “λαλδκ -- εὐκδρ, (510) -- πεῖρηπη τ ϑυσ. Πρ, οἵ ΠΘΡΓ., Μ. -- ὅτ. εἰρη- 
νῆς σου -- Οὄ πετκηδώδλδο --  Ἵα]ρ. φηΐα [αοῖθ5, ςοἴοιὶ πὼς ποιησεῖς -- δὲς πχῖοε -- εν 

φρυαγμαᾶτι, Μ. ει πκωΐ «--- δχεΞ Α. οτι, Μ. χε οὐνι, 5υγ. ΞἨ ΟἹ. οτι χαὶ -- Κνεύε 

ῬΙῸ κοουε -- Μ. κεζωουμι -- δυδϑετεὶ -- ηθετησαν -- ΔΎρροτε, αἶα. ΠΘΌΓ, ὅσ. εἴ 
στ. εβοησαν ; Μ. οἴῃ. ἃ δύ δΎρροτε 5486 δά τκακοκ --- ἶ Ἀ, οϑοϊϊατοῦ οὔλ. ποιοὶ 

πδηὶ δίκω, οἵ ββ] θῃ5 δύ -- Μ, δηΐο αἰῖοσ. δἴκω Πᾶ. χαὶι -- εὐδίᾳ, σεϊοσὶ ἴῃ ῥΙΌΓ. 

- ὃ πτδῖ τε 9ε δρυηάᾶαῖ --ϑ οπηλδϊοι τ-- σπήλαιον -- ππεθΉριον -- τ θηρια --οἰ  Μ, δλυ- 

ΘωΆεβ ππτᾶτοι εθήᾶπεο ΔΎΤΗΙΟ -- ἢ Μ, ργαθαλτς χαὶ - Αι τθδάοϑο εὐυώτυ 

- ἰΙά, τᾶκο ρῖῸ δα τᾶκο, οἵ οὔ. ο΄ Οὐ Τᾶκο -- ΠΕ ΘΗ τ - Μ. οἵ ὅυσ,, οεϊοσὶ ἀθβαὰς αυ- 

του ---ἰ" ΚΕ. πχδιε -- εὐὐδιλδιϊπωρὶδ - ταλαιπωρουντες -- ΠΙἌΔΑῪ ΡΙῸ πασὴ --- ἰδ χο, 

ατ. σπειρατε, Μ. - ὅγγ. οἵ Αἰοχ. Χρετεποιξ, ΝῸΪΕ. -- ποῦτ. σορεμανονῦμηΐ - Μ. πω- 
τε ΡΙῸ πδὺ -- ἢ, οβοϊϊαητοσ πετιυονίον -- ποτα ποδίϊεδ, Μ. εἴ ὅυζ. -- ὅσ. αὔϑαυς 

ὑμῶν -- ἰδ Ἐ. Παιὰ νἱαῖς ετϑε -- πηὶ -- ϑυγ,  αἷρ. οἵ πθῦτ., Μ, τ Οσ, οἷν. 

ἴον. ΧΙ, ς 14. 
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ΝΥ ραν στρά δον ον φῶ ΡΡΑν τι 

18 ἸλΎω πεχλῪ ΠΝΕΎΕΡΗΥ χὲ λλΗΐΪτΝ ΠΎ πΘΟΧ ΝΕ ΠΟΎΛΛΟΚ- 

ἍλεΚ εειερηλλίδο χὲ πον τᾶκο ἂν πόσὶ πνόλλοο εβολοῖτλι 

ΠΟΎΗΗΒ᾽ ἀΎω οὐοχνε εβολοῖτη οὙοᾶβε' ἄΎω οὐδ χε 

εβολρῖτη ΟὙπροφητηο, ἄλληΐτη πη χί Κροῦ ψΔλ06, Θὴ οὐὙ- 

ι᾽ χε τ ποτ κ ἐνεοδ χε 'ΤΉΡΟΥ. ΟὐὙἿΆΑ ἐροὶ πχοεῖο ΔΎΩ 

ὁ οὐτὰςκ Ετέολη πὰ ταλδῖϊο. εὐἴχε ΔΎ ΝΟ ΠΕΘΟΟῪ εἐπλλᾶ 

σαρΡ. ΧΠῚ, 14-ΧΙΥ, 1--τοὸ ϑαηλἰ τ πλι15. 6χ ΟΡ τα {ΠΠρΆΓὙ6}}} 466 γρ[1οΥὙηι σΟαΤΟ πη 

γοι φάθ εἴς. ἕαϑβς. 1, ραρ. {,ΧΠ]| 5644. --- ΧΥΤΙῚ, “ὃ ππευερην αὐοϑῖ ἃ σθίοθγί5 -- ἕειε- 
ρηααῖδιο (510) -- πτπιὶ Κροοὶ ἄκλλος οὴτ οὐώδαε, ΓῸ 140] παταάξωμιεν αὐτὸν εν γλωσσῃ. 

ΧΠῚ, δ᾿ ογρώσιε. πὶ πεύζοος πεγεΐοτε. ἢ πεγώηρε δὶ οὐοοὸπ πεχε παοεῖο᾽ 
πηδουδου δὲ ΟὟΥΔΕ πηδοο δ’ οὐδε πηδϑεπερτηΐ δὲ οὰ πεΥτδκο. 

15 ρώπαι ππτετητ τη τπ ππτετη τΤαλχῖοε λτπ χε ἃ πχοεῖο δε. [Ὁ τερον 

πχοεΐσ πετ ΠΟΥ ΤΕ πᾶτε πκᾶκε πε ΔΎ πᾶτε ΠΕΘΟΟΎΕΡΗ ΤΕ χιχροπ οἵκχη 

ΤΟΟΥ πκᾶκε τετηδδώςΟἽ ΦΗΤΟ Αὐπουοεῖπ'᾽ οὐοδίβεο τ ΤῈ πΑλΟῪ ΤΕΤ.ΘΟΟτ 4κνν δ 

δΎΩω σεπδικᾶ δ Ὺ ΕὙΚΔΚΕ. {τ εῶπε λε ετετητλλοται δι οὐρώπ οπδρῖϑε πσιὶ 

ΤΕΥ ΨΎΣΗ ἀλπελεῖτο ΕΒΟᾺ ᾿πετποςυ ΔΎΩ πετηβδὰ. ΕὙΕΟΎΕρΡΑΛΕΪΗ ΕἘΠΕΟῊ Τ᾽ ΧῈ 

διαογώςυς πδί πορὲ ᾿ποειο. ὃ δίκιο ἀπρρὸ “ἡ πετ6 [λκδόνν᾽ χε σββῖε [τηυ]τα 
τεσ ρΆλοΟΟ᾽ ΧῈ ΔΎΓΙ πεκλολ πε τπεοον οἴχο τετπᾶπε. 1 ἀπολο εταλποδ 

ἌΠρΡΗΟ᾿ ΔΎΩΤδΙΑ, ἈθΟΟΥ ΔΎΩ “ἀπ πετηδουῶν ἀϑλλοου ἴουδο ΔΎΠΟΟΠΕΟ, ΕβΟᾺ᾽ 

εδκωκ ΕβοᾺ ποῦποδ πώωπε εβοᾺ. “ὃ οἵ ποΥΒδΔ Ἃ εορᾶδὶ ϑιεληλλ ΠΤΕΜΔῪ 

ἘΠΕ ΠΗΎ Εβο λ΄ οῳ᾽ πεορλοῦτ' εὐ τῶν πορὲ τ τδΎτδδιο] πΕ᾿ ΠΕΟΟΟῪ ἈΔΠΟΎΕΟΟΥ. “ΟὟ 
πε τεμδίκοος εὐωυδηδάλ ποΟΎ Οἵ ε᾽ ΧΕ ΤῸ Δ᾽ ΤΟΔβΒΟΟΥ Εφε βο ΟΎὙῈ ΕὙΡΕΎΥΤΩΟΥΝ 

εορδὶ εχ χίρς τερουεῖτε πρεῖηδᾶκε δὲ πετηδδαδοτε ἈΔΔῸ ΠΘῈ πουορῖλλε 

εοπδανΐσε, Γ᾿“ δύω ερωδηχοοσ οϑ" ποΎϑητ᾽ χὲ ετβεὲ οὐ ἃ δὶ πτώλλτ ἐροΐ΄ 

ετβε πδιυδὶ πον κί σότο δ᾽ Πδι ΠΟΥπδ ΦΟῪ δ Ἀπ ΕβΟἋ χε ερεὲ που βο ογώπρ εβοὰἋ. 

ὅθ ξωχε οὐπ οσγεδσώτυ τδ θῖν πδύΎδιδτι Ἀλπεοί.ολιδ΄ ΔΎΩ οὙπδρλδλῖο εὐῶπε οπδ- 

τθβε πεοτοε εἴε πτώτη ρωτ τη τ τετπδρ ππετηδηοΥς εδτετητοδβο ερ 

ππεθοου. “ἤ σώ δίχοορου. εβ0Ἃ θὲ πρεδαλ' ἐρὲ πτΗν οἵ ἀλλλοοΥυ εἐπαδεῖε 
25 χεχΐ πε τεκκληροο δυ τδὶ τε τεκάβερίο' ΕἸρετπρ ἀτηδοτε εροΐ πεχε πχοεῖσ᾽ 

θεὲ πτᾶρρ πδωθω δύω δρελπῖζε ερειαλη ΠΟΥ. “6 δοκ δὼ τιηδσῶλπ εβ0Ἃ 

τη. πουπδρον ετρδεῖ τον πηδορε ΔΎ απδουώπρ, εβο πσί πογοώω. “κα 
τα τ οῦλαλο ΤΟΎ πορηΐδ' δγ του η τ ποεΐκ κη πουρλλρ αν δίπδιυ ἐποΎβοτε οἴη 
ἘΥδ' δὼ δὲ ποώςυε, οΥοι πὲ οἵεσηλι χε ἀπετββο᾽ εοὐᾶρε ποωϊ' δῆτε ΟΥ̓ 

σε μῳωπε: -- 

ΧΙΝ,  πώδχε “πχοεῖς δ ώπε (ὧδ᾽ ἵερηλλιδο ΕἼ βῈ χῈ Ἁπεροῦ πεώώπε: -- 

ἤδόρρηβε πόύ τουλδῖδ. δύω πεοπύλη δυωώπε ΕὙΩΟΟΎΕΙ͂Τ ΔΎΡΚΔΚΕ οἴχαι πκᾶρ, 

δ) περροον πθίεἷηλι δαηβὼκ ερρδᾶΐ, ὅδνυῃωῳ πεολεστιοτδποο ΔΎΧΟΟΥ ππεγορΐρε 
ποδ. “ΜοΟΎ" δγεῖ εχ πτε ᾿πουσίπε ΔΎΚΤΟ ππευοηδδν ΕὙὐογει τ. ἢ περβηνε 
»τικδρ διῶ π' χε περον πεωυώπε' δυχίωοΐπε πσί πογοεῖη. δΎρωβο ττεύδπε, 
ἢ πεΐοτ ἃ δύυλλιοε ρὲ τοώωε δΎω δΎΚδ. ΤΟΟΤΟΥ ΕβΟᾺ χα ΔΜ Ἐπ τ δ᾽ ὥοοπ πδΎ 

Ιςσ, ΧΥΤῚ, 18-20. 

Ἔ ἢ, ΧΧΧΙΙ, 
Ῥ. οἷ᾽ 
{10} Ἄν ων 

μὐζυϊο ΡΣ 



ΑΝ ΙΓ ΠΟ Δ , ῶς τ τω 

: } πε δεν λτονόν ον τ πον ρρεη κῖν τος 

Φδά 

ΝΟΝΠΕΤ ΝΔΝΟΎΟΥ χε ἀΎχω πρηδχε ποὰ ὙΔΨΎΧΗ, ΔΎω 
ΔΎΡΩΠ εροὶ ΝΜ ΤΕΥΚΟΛδοΙιο' ἀρὶ πλλεεγε δὲ “ἈΠεροοΟΥ πτὰϊᾶ- 
ΘΕΡΔῪ Ἀπέκλαῖτο Εβ0᾽ εἴωδ᾽ χε οᾶροου ΕΡΝ ΠΕΤ πὰ ΝΟΎΟ Ετ- 

81] ΡΕΚΚΤΟ τἀπεκόν Τ᾿ ΕβοᾺ ἌΛΟΟΥΎ. ΕὙἾβε πᾶι τ πνευώηρε 
ΕὙΡΚΟ᾽ ἄγω ΜΥΟΟΟΥΘΟΎ ΕἸΤΟΟΤΟ ΝΊΤΟΗΒΕ' λλᾶρε ΝΕΎΘΙΟΛΛΕ Ρ 
ΑΙ ΤΏΗΡΕ πῸΕΡ ΧῊρΡὰ δΔΎω πευρᾶϊ ἌἈΔΡΟΎΟΧΝΟΥ Θ᾽ ΟὙΛΛΟΎ 

9. ΔΎΩ πΝεγυφρωυΐρε ΔΎΡΕ οὴ ΤοΗηβΒε οὶ ππολελλοο. Ξ“ΔΡΟῪ 

Ὁ ἩΤΕΥΚΟΆΔΟΙΟ -- τὴν χολᾶσιν αὐτῶν -- ΡΙῸ δέ χαπεροον Μ, ἰερὶς χε, ϑὅγζγ. .5 

- ετρεκκτο ρΡΙῸ τοῦ ἀποστρέψαι --- "' απο ἀδρε Μ. μαῦ, χαὶι -- Η. πιοπάοβο "ιᾶ- 

ΡΟΥΘ ΠΟΥ -- ΔΎΦΕ - ὅγ7χ. εἴ Οσ., Μ. δρουβάδου -- “5 Μ. ργαθιηῖζ. χαὶι. 

εογῶμ. δ μεῖδ ᾿ΤΟΟΥῪ ΔΦΕΡΔΤΟΥ οὐχ ΚΔ ΠΘῊΜ ΔΎΟΘΕΚ ΤΗῪ ΔΎ δ ΠΕΥΒΔᾺ 

κῴτρ, Ἀ{ε|. Ἄλλη όρτοο ὠ0[0πῚ πᾶν. ἴεωχε πείπμπο βε δὲ δυδϑερᾶ τοὺ εἐρὸν 
πχοεῖς δρῖρε πᾶτὸ ετβὲ πεκρᾶπ' χὲ πᾶτθε ΠΕΟβΕ ἈΛΠΈΚΑΑΤΟ ΕΟ χε ἄπρποβε 

εροκ ἣ πχοεῖο ττκ ΘΎΠΟΛΛΟΠΗ ἈΛΠΤΗ Σ᾽ ΕΚΕΤΟΎΧΟΝ φλλ πεογοεῖς πΑΛΠΕΘΟΟΎ τε 

οὐ δκώπε ἴἴϑε πουρηηδοιλε οἴχαι πκᾶρ᾽ ΔΎΩ πὲ πουραληταλε εδορῖκε εὐλλδι- 

δοιλε ὅλη εκπὰρ 9ὲ πουρώλλε ετ|οβτ Ἡ πϑοὲ πουρώλλε εὐλληιδῦλε ἀκηλ0ς) ΕΠΟῪ  1᾽ 

ὙΤῸΚ ρώωκ πιοεῖο κῶοοπ ΠΡΗΥΠ ΔΎΩ πεκρᾶ ΔΎΤΥΔΎΥΟΟ εορδὶ εὐχῶν λὲπρρ πει- 

ωβ [ὃ ταὶ τε θὲ ετερε πχοεῖς χῷ πος απεΐλδοο χὲ δύάλερε κα ππεγου- 

ΕΡΗ ΤΕ ἈΠΟ ΓΟΟ πὲ ΠΟΤΕ ΤΩῪ ΠΦΗῪ ορδὶ ΠΡΗΤΟΥῪ ΤΕπΟῪ δὲ απδρ πλλεενε 

πηπεγαϊησόπο.  δΎω πεχε πιχοεῖο δὶ χὲ ἈΠΡΟΔΗᾺ οᾶ [π|εἴλδος εὐπετηᾶ- 
που ἰἶχε εὐωδηπηῆοτευε πύπδοωται δΔη ἐπεγοοπο δὼ εὐωδλπεῖπε πρεν- 

«ϑΟΥΟΟΟΥε Ἀπ ΦΕΗΘΎΟΙΔ᾽ ΠΓΠΔ ΤΩ ΠΦΗΤ δὴ ΠΡΗΤΟΎ χὲ ἄποκ ΤηδλΟχ ΠΟΥ δὴ 

ΟὙΟΉΘΕ ἈΦ ΟΥ̓ΦΚΟ ἈΠ ΟὟΔΟ ΔΎΩ πεχδὶ χὲ πετιυοὸπ πιχοεῖο᾽ εἴσ' πευπρο- 

Φφητηο προφητενε εὐχὼ οὸ χῈ ΠΤΕΥΔΗΔῪ δὲ Ἐοη ε᾽ ΟΥ̓ΔῈ ππὲ οκὸ ϑῶπε 

ὩΘΗΤΤΗΥ ΤΙ ΧῈ ΟὙΆΛΕῚ ἈΔπὶ ΟὙΥΕΙρηπη ὑηδιτδδν εχὰὶκ πεῖκδ᾽ ΔΎ ορδὶ δαὶ πεῖλιδ. 

ὁ δὼ πέχε πχοεῖο πδὶ χε πεϊπροφητηο ΕὙπροφητενε πρεμαπ τ ποῦ εχαὶ πᾶρᾶπ' 

Ἀπεὶ τ ΠΟΟΎσΕ᾽ ΟΥ̓ΔῈ ἀπείρων ΕἸΤΟΟΤΟΥ ΟΥ̓ΔῈ τἀπείυδχε παλαΔῪ χὲ φεμϑορδοῖς 

πο Ἀπ ρει ῖπε ἀκ ΘΕ Α Τρεα χίλι πὶ που ἸῚῈ ΠΕΎΦΗΤΥ πετοΥυπρο- 

ΦΗΤΕΥΕ ΘΛΟΟΥ ΠΗ ἰἴετβε πδὶ δὶ πέτερε πχοεῖο χ ἀλλοου ετδε πεπρο- 

Φφητηο δὶ ΕὙΠρΡΟΦΗΤΕΎΕ εχὰὶ πᾶρδη ΠΘΕΜΑΝ ὙΠΟΥΧ᾽ Εἰ ΔΠῸΚ ΔΗ πὲ πτλίτη- 

πΟΟΎΟΘε, εὐχὼ ἀλλοῦ ΧῈ ΠΠῈ ΘΗ Εἰ ΟΥ̓ΔΕ δκὸ ώπε οἴχηι πεῖκδρ'᾽ σεηᾶ τᾶκο ὁπ 

οὐααου ππε δὼ οεηδώχη οὴ οΥ̓Ρκὸ πόί πεῖϊπροθητης τ πΆδΔος ετουπρῦ- 

ΦΗΤΕΎΕ ΠΥ ὃ ποεώώπε ΕὙὐΗκ ΘΗ περίοουε πϑίεληλι ἐπεῖιτο ΕΒΟᾺ ἡ τονε" 

ἈΠπο πρεβωῶπε κχπὶ πε πὰ ΤολλΟΟΥ πεΥοαλε᾽ ἀλη πεγθηρε ἐπάπώρν εχου ππεὺ- 

πεθοου δ εκεχὼ πᾶῪὸ Ἀπεῖϊωδχε. Ἷἷ ΧΕ ἌΔΡΕ ΠΕΥΒΔᾺ ΟΟὟΌῸ ἘΠΕΟΝῪ πϑει- 

ΡΑΛΕΪΟΟΎΕ ἈλΠΕΡΟΟΥ ἀπ ΤΕΎ ΘΝ ΔΎΩ ἈἈΜΠΡΥΡΕΥΟΧΝ εΕὙὐΟΥο χὰ Θὲ ογογώζοο" 

δοογώωα, πόδ τίϑεερε ἀπδίλᾶδοο δὼ ΔΟΠΔΥΤΗ ΘΓ ΟὙΠΔΎΤΗ εοάχοκρ εκιὰ τε. 

18 εἰωδηβὼκ εβοὸᾺ ετοώώε εἴς ρει τ πὑὐτοηαε ἄγ εἰωληθὼκ ἐροῦη εΕὙπολῖο᾽ 

εἴο ογάακᾶρ πρκο᾽ ΧῈ ΟὙΠΡΟΦΗ ὙΉΗΟ᾽ ΑΔΗ ΟὙΟΥΉΝΒ ΔΎΒΟΚκ εὐκὰ ποεοοον κακοῦ δι. 

θ᾽ Ἢ δὴ ΟὙΟΤΟ ΕΔΟᾺ᾽ ἈΚΤΟΤΟ ΕΒΟᾺ που δ᾽ ΔΎ ἃ ΤΕΚΨΎΣΤΝ οὐὲ Ἐθοκ ποῖωνπ' 

ΕἼδε ΟὟ ἀκϑαικοι λυ πὲ τα δῦ ωπε [Δ πὶ παπ᾿ ΔηρΥπολιῖπε εὐεῖρηπν δυ ὡἿ.... 

ἴον, ΧΥΠῚ, 21-28. 

ἡ “Ὁ νάνι πϑϑδ.. δάσο. κῃ Μὠσα πὰς 
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δωκᾶκ ὧπε Ν᾽ ΝΕΎΗΪ οὴ ΟὙσΝε εκεεῖπε εορᾶΐ ἐχοῪ π- 

δὁῆοοονε χὲ ἀυϑὶ ΤΟΟΤΟΥ εὐᾶχε ετρευδλλᾶοτε ψλλλοΐ ΔΎΩ 

9. ΔΎρωπ εἐροΐ πρῆπᾶζυ. πῦτοκ Ἅλε πχοεῖο ἄκεῖλλε ἘΠΕΎ ΟΕ 

ΤΉΡΟ πεν τᾶΎδδο ἐροΐ δρρᾶι ἐπαλου ἌἌΠΡΤΒΒοΟ πνευχίη- 

δσόνο᾽ ΔΎ πποβε ἩΝΕΎΪΟ ΤΕ, ΚἈΠΡΒΟΤΟΥ ΕβθΟἋ ἌΛΠεκλλ το Εεβ λ΄ 
ψκᾶρε πεγωπνε πε ἈχπΠΚΆΣ ΤῸ ΕΒΟᾺ δῳλ ΠΕΥΟΎΟΙΕΙ] 

ΜΝ ἸΤἸΡ ΕΑ ΩΣ ΗΣ υὐ, στο κόον ὐϑτον διέρες ᾿ς 
δι νι νων], ἔδγυω ἃ πλᾶοο ΤΉΡΟ οὐοΥρ, εν ἵερηλλῖδο ϑααὰ ᾿Ρ. στε: 
. πΗΐ χεπχοεῖς εὐχὼ ἅξζλλοο χὲ φῇ ΟΥ̓ΛΟῪ κνδλλου: χε ἀκ-ὀ τ 
προφητενε ρα πρᾶν ἈἈπχοεῖο εκχ ἅχλλοο χε πίηϊ ατᾶρ θὲ 
ποηλω ἀΎω τίπολίς πᾶο χὲ ἈΝ πετνδλλοοςθε ΠΡῊ ΤΟ᾿ 
ΔΎΩ ἃ πλᾶοο ΤΉΡΟ οὐοΎρ, εχν ἱερηπῖδο οϑὰ πηὶ πχοεῖο. 

10 ἄγω ΔΎΟ ται πόὶ πᾶρχων πουλλὰ ἐπκῦᾶχε ΔΎεϊ εβθο0- 
δι... πηΐ ἌΠΡρΟ ερρδᾶϊ ἐπηΐ ἀπχοεῖο ἀυ ΔΎ ΛΟΟΟ ΘΊΡΕΝ ΠΡΟ 

55 εροΐ - Μ,, ὅυ7ζγ. Ξ- γ᾿ ἐπ᾽ εμε --- "" λε, Μ. ὅυγ. εἵ ὅσ. χαι -- πεῦτδυδδο -- Μ., ὅυγ. 
εἵ ὅτ. οπι. -- δϑρδι ΡΙῸ εἰς -- πποβεὲ ππευΐοτε -- Μ, ΑἸοχ. εἴ ΕΑ., Ναϊρ. μορτ. ὅγυγ. εἴ 
στ. τὰς ἁμαρτιας αὐτῶν -- πεγογοειτ, σοίογι Δρ5α 6 αὐτῶν --- ΧΧΤΙ, 29-Χ ΧΗ], 1- 

ΞΕΡΡΟΠΊΠηΠ5 εχ ςοά. Π). ΕἸπιᾶη, ρᾶρ. 27 --- ΧΧΧΙΠ, ὃ ρα πηὶ ππεπχοεῖς υἱάείαῦ 
ἀθυπάατΓα --- . πίηϊ (Ε΄, πηι) ρῖὸ πεῖίηϊ, βίσαϊ βϑεαιθηβ τίπολίο ρτὸ τείπολίς, πΠδς 
ΠΟΙ επιῦδῖζε Ψ6Γ5. 5641. ΡΙῸ επεί.υδίε -- χῈ ἈΠ... ..ν πϑητο, Μ, οἵ ὅυζγ. Ξ- Οἱ. ἀπὸ 
χατοιχουντων --- 79 Δηΐίς δΎεϊ ςοἄ. οἵη. χαὶϊ. 

ΧΧΙΠ, δ᾽ πκδρ πκὰᾶρ οώτῆι ἐπιῦδλε χπίοειο. “ἢ ορδί πεπειρώλκε' χε ουρώολεε 
πε ἐδΎΤΕΟΤΟΙΙ ΕβΟ. χε πε δεΎ ΖΔ πε ΦΓ πε ΦΟΟῪ. ΟΥ̓ἈΕ πε ρώλλε δίδι ΕΒΟἋ ρῃκ 

πεαοπερλαδ. ετρεαρλοοο εὐχὰς πεθρόποο πΆΔΎΕΙΝ. εὐ πδροῶπ χιρε τεποΥ, δάλ 

ΠΗ͂Ι ΠπΙΟΥΆΖΔ, 

ΧΧΙΠ, ὦ πώς πε εττᾶκο. δυω ετοορ ΕβῸΟἋᾺ ππεοοοῦ αἰπευλδ “ξάκοοπε. 

ξετβε πᾶι πᾶι πΕΈτερε πχοεῖο Χώ Ἀλλλοου εὐπ πῶς πετάλοοπε ππδίλδοο χῈ 

πτώτη δτετπχώώρε Εβθ 0 πηδεσοον δΔ᾽ΤΕΥ ΠΟ ΠΟῪ Εβολ᾽ ΔΎω ἈἈπετῆδλ πεὺ- 

ΟἾΠΕ, ΕἸΟΦΗΗΤΕ ὅπὸκ ὑπδγι κΚβα ἩΡΗΤ ΤΗΎΤΙΙ. κΚατᾶ ΠΕΥΦΒΘΗΥΕ ΕΘΟΟΥ πέχε 

πίοειο, ὕἤδποκ ρῷ {ηδώπ εροὶ ἄπκεσεεπε αἐπδι Ἄδοο᾽ Εβ0Ἃ ορὰχ πκᾶρ τηρῖ]. 

ΤΥ ΔΙΎΟΟΡΟΥ ΕΒΟἋ ερος!. ΔΎΩ ΤΤΔΚΤΟΟΎ ἘρΟΎ ἐπεγλδ Ἀκάλοοπε. ποεδιδι ποεδιυδί. 

ὁ δύ {ηδτούποο πδι πρεώο. τῖδι ΕἸ ΔΆΛΟΟΜΕ ἈκΆλΟΟΥ, ΔΎΩ σεΔΡΦΟΤΕ δι. ΧΙΝ 

τεπον, ΟΥ̓ΔῈ ΠοΟεΜδΔιΟΤΟρΡΤΡ δ πελε πχοεῖο, ὅεἰὸ ΦΕΠΦΟΟΥ ΠΗΎ πέχεὲ ποθεῖς 

Ἡτδιτδρο Ἑρδιτο ἀποῦδε ΠΥ ΔΙΟΑΛΗΤΟ εχπ Θιεληλι, ΔΜ πῆι Ππιουλδ. ερρᾶιὶ δὴ 

περοον ετάλαδν, ἐηδξονγ πουδηδι ΤΟΔΗ ἅὲ ΠΑΔΎΕΙΝ. δ πΈΟΡρρο πιδι ΟὟΡΡΟ 

πλίκδιος, πεοποει, ΔΎΩ πεσειρε ποΎρδπ, ΑἈΠῈ ΟὙΔΙΚΔΙΟΟΎΜΗ. οΙΧΑ πκᾶρ. ἥ φρδι 

δι πεείφοον. ἀπδοσχδι π|]σί οὐδ. ΔΎΩ πιο απδουῶρ ο ΟὙΤΔΆΡΟ, 

Ιοζ, ΧΥΠῚ, 22. ΧΧΧΗ͂Ι, 8-10, 



 ςοἷ. 2. ": ΠὙΠΥΎ ΔΗ ΠΒΡΡΕε. ἄγω πέχὲ ΠΟΎΗΗΒ ἊΝ ΝεπΨευ τοπροφη- 

ΤῊΟ ππᾶϑρεν πᾶρχων ἊΝ πλδοο ΤΉΡΟ ΕὙχὼ ἅκλλοο χε πεῖ- 
ρώωλιε πᾶ ἈΜΠΑΛΟῪ χὲ ΔΟπροΟΦη ΤεΎε κἄκωο οὰ τεϊπολῖο 

:. Ὧθ0ὲῈὲ ΝΉΤ ἃ ΤΕΎ ΠΟΤ ΟΝ πετᾶδχε. δΔΎω πέχὲε ἱερηλιῖδο 
πηᾶρχν ἈΝ πᾶδᾶοο ΤΉΡΟ εὐχὼ Ἄσλλοο χε πχοεῖς Δ } τ η- 
ΠΟΟΥΤ ΕἸΤΡΑΠΡΟΦΨΗ ΤΕΥ εχλλ πίη! ΔΎΩ εαἣ᾽ τεϊπολιίο πῆη- 

ι. χε 'ἵΤΗΡΟΎ ΝΡ ἃ ΤΕῊ ΠΟΟῪ ἈΛΟΎ. ΤΕΝΟῪ 6Ε “᾿ἄρε πετῆ- 

δίοουε πε ΕΝ ΔΝΟΥΟῪ ἈΝ ΝΕΤ ΠΟ ΒΗΎΕ ΜΝ ΤΕΥ ποτ αλ ποὰ 
ΤΈΟΛΛΗ ἈἌΠΧΟΕΙΟ ΠΕΤ ΠΝΟΥΤΕ ἄγω πχοεῖος νδεῖρε ἂν παεπε- 

"“ ΘΟΟῪ ΝΎ ΔΟΧΟΟΥ ΕΝ ΤΗΥΤΝ. εἴσο ΦΉΗ ΤΕ ἄνοκ τ ον Νετπ- 

ι δῖχ δἀρῖρε πᾶὶτθε ΕΤΤΡΝΟΟρε ΔΎ πθε ετεοᾶρᾶ ΝῊΤΝ. ΠΔΗΝ 

δὴ ΟὙεἴλλε ΤΕΥ Ν Δεΐλλει ΧῈ ΕΤΕΤ πδν ΟΕ «πλλοὶ τετπᾶ- 

ΕΙΝΕ ΝΟΎΟΝΟΟ ΝΑΤΝΟΒΕ ΕΧἮῊῪ ΤΗΥΤΝ᾽ ΔΎΩ ΕΧἮ ΤΕΥ ΠπΟλίο 

ἈΝ ΝΕΤΟΎΗΡ, ορᾶϊ ΠΡΗΤΟ χὲ ΟΝ ΟὟΕ ππτὰ πχοεῖὶς ὙπΙπο- 
ΟΥΤ7]-- 1:0. 0Ὅτ0ὃὖὔ2ἑὶ ρον ον το 

10 πη πβρρε ΞΟ. πυλὴς τῆς Χαϊνης, ϑγΓο-Ποχ, σα τα ΠΘΌΓ. οἵ 1115 αὐ, χυριου, 

Μ. π͵ύδυλη πτε Τοκύπη, Ναϊρ. ρογίαο ἀοηῖς Τλοηιϊὶ πον ---- ἢ πεπψεν τοπροφη- 

πηὸ (ϑἰς), Κ. πεψευτοπροφητηο -- εὐχ ἅκαλοο -- Ἅα]ρ.. εἴ ΠΘΌΓ., ἰἴοπι ϑυσος-ῃοχ. ᾿ἰςεῖ 
5 ἀϑίογίϑοο, Μ. -- ὅ6γ. οὔι. -- κᾶκωο -- χάχως σθϑίοσὶ οτι. -- ἢ, πεταλαδ χε -- δ" εὐχὼ 

ΠἸΡΤαγΙ ποὺ άπ, ΡτῸ εὐκώ -- αὶ ἴῃ Δ ΤΉ ΠΟΟΥΤ ᾿ΠΒΘΙΓΙΠΠῚ Δ]16Πᾶ ΠΠΔΠῚ -- Ἐ, ΟΒοΟϊϊαπῖοΓ 

τεπποᾷιο -- ἢ πτεποὺ δέ -- Μ. εἴ Να!ρσ., ΠΘΌΓ. ὅσ. εἴ ὅσ. χαὶ νυν -- αὐᾶρε (ςαΐὰ5 ρὲ 
αἰΐθγα πηᾶπα ᾿πϑθυῖ Π}) πετῖ.... πε - Μ,, σεἴοιὶ ποιησατε τᾶς... -  ΠΕΥΠ ΠΟΥ ΤΕ 

-- ϑυγ. ας. Ποῦτγ. αἰΐαπθ, Μ, -- Οσ. οἱ]. -- πδεῖρε διε, Μ. εἴ ὅυζγ. - ὅσ. παύσεται, 

ψυϊρ. ροοηϊϊονὶϊ -- ὩΓΙΞ}Ὶ --- ᾿ὁ τ τ δηηι, 8111 Βα Ι Π ΘΠ Πἰραπιὶ -- ἐτεοᾶρδ, ἰθσο ετεοᾶ- 
ρᾶπ --- ᾽5 τεέτηδειπε -- ὅγυυ. οἵ Οὐ, διδοτε, Μ. οεδτηις -- τετππολῖςο, σοῖο τὴν πο- 

λιν ταυτὴν -- Η. ΡΓΟΡΓΙ͂Ο πηαγίθ, 40.881] ΠΑΡΘΓΘΠΤΟΓ ἴῃ σοάϊςθ, δἀαϊς ἴῃ ἔπ. ᾶρῶτη 

ετρδυᾶχε ἐπετπαδδχε ππει δῖε ΤΗΡΟῪ -- ζοῖογα, Π86 ΒῈΡΘΙΒΌΠΙ οΧχ Ἰἰθγογαῖα, ἱπῖτα 

Βα ηλτο εχ οοά, (. οάἀϊῖο ἃ0 Ἐτπιδη, ρᾶρϑ. 28--34. Ἷ 

ΧΧΧΙ͂Χ, ἐδινς ἔχ πειάδοο ππεΙΟδ᾽ ἈΧΠΕΘΟΟῪ ΤΉΡΟΥ. ἤπτειρε οὐ ἅποκ τπὰ- 

εἰπε ἔχου πηδυᾶθοῦ ΤΗΡΟῪ ΠΎΔΙΧΟΟΥ ΕὙΡΑΠ ΤΟΥ ΕἸΧΩΟΟΥ. δ λυ σε  Ἐπὸ 

ἩΔῪ οἱ πρποῦθε οὲ Ὑπολιο τᾶν ππτοκ ἔτκχὼ ὅλο ΕὙΒΗΗ ΤΟ ἈΘ ὄπδρχδιε 

π ρώλλε πδύώπε ΠρΡΗτΤΟ. χε Δυτᾶδο εφρᾶι πδίκ ππεχαλΆδλιοο ὖ οεπᾶ- 

πε πρποῦθε οὰ ο»ᾶτ. δΎωῳ εκεῦρᾶι εὐχώαε πὐτυζῦβε ἄκκοῦ. ΠΥ ῪΡε δῖ- 

ΑΛΤΤΡΕ. ΕὙΡΑΤΡΕ οὰκ πκὰρ πβεπίδαλ ἈΠ πκῶτε πολι. γὼ οἷ Ἑπολιο 

ΠΙΟΥΔ Δ ἈΚῚ ἈΛΠΟΔΙΟ ἈἈΠΤΉΡΟΟΥ ποεφελᾶ. αὐτὶ ἀἀπολιο πᾶτδθ. χε πλκτο Ἡπε ὙΔΥ- 

ΠΟΟΠΟῪ ΕβΟᾺ πῊΥΔῪ 

ΧΙ,, ᾿ δυῷ πώλχε ἄἄπχοειο λα] πε ὧδ τέρηλλιλο παλερὸπ ΟΗΔῪ Θτὶ δ ΝΡ 

δ΄. ὙΔΥΔΗ Ἀλπεύῦτεκο. εχ ἅχλκοο πιδο)" 5 χε τῶᾶι τὲ θὲ τὰ ἤχοεις 'χοῦο 

εὐ. ΧΧΧΙΗΙ, 11πὶς᾿ 
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παν ν νὸν]. [π ΔῪ ἈἈΔΟῪ ὧδ ΦΟῪΝ εἐρδὰ ὙΌῸ] ἈΧΠΟΟΎ ΟΥ̓ΔΕ 3Ψ3,ΠῈὲ 

ιῦ λᾶδλυνϑ᾽ πᾶ εὐχᾶρλλ βὼκ ΕἐρΡΟῪΝ ετἄ τἄπρο. ἄγω πεχδα 
πᾶὶ ΧῈ εἰς ΦΗΗτε ΙΓ νὰκ πρένγϑοειρε πέρε ἐπαλᾶ ΠΕ ΘΟΕΙΡΕ 

τὸ πρώλλε ΔΎΩ εΕΚΕ τ ἄλλο ΠΝ ΝΈΚΟΕΙΚ ΟΦΙΧΩΟΟΥ. δΎω πεχδα πᾶϊ 

ἘΖεαοδίθὶ. τα 5 οχ ἢ. το.) ρᾶρ. 69: --- ΙΝ, ᾿ Μ. οἴῃ. πδο -- εὐχδιρα -- Μ, Ν]ρ. 
Βοθτ, ϑγγ. Οοσηρὶ. ΑἸά. οἵ συαοάδπη σγάθοα ΘΧΘΠΊΡ]., ατ. εωλον --- ̓" ροβῖ πδὶ Μι--Α. 

Πα. χυριος - Μ. οὔ. ρικώου. 

πεττδλλιο πκᾶρ. ΔΎΩ ΕὙΠΆΔΟΘΕ ἌΚΆΛΟΟ ΕΤΡΕΟ τ ᾶρος! Ερᾶ το. πίοειο πὲ πεειρδι. 

δώ ερρδι ἔροι. δύω {ηδούώωβ πᾶκ ΠΎΔΎδΔΑΛΟΚ ἘφεμΑ ΤπΟδ. ΔΑ ΦΙΥΟΒΗΎΕ 

ΕὙΧΟΟΡρ δι Εταλπεκοουμου. [ὋχῈ τῶι τὲ 98ὲ πᾶ ποεῖ ἌΟΟΟ ετβε πηὶ πτει- 

πολιο. ΔΎΩ ετβὲ πὶ ἄπρρο. πιογλὰ πδὶ πΥδΎςΘερ ρον ερῖτλλδ ἄλάκίε. ΔΑ 

ὁππροδδφπ ποΟβτῪ " ετρεύϑλίε, απ πεχδιλΆδιοο δ ποελλᾶθο πρώλλε 

ΕΟ δὶ πτδιπᾶτδοσε ΚΡ ΟΟΥ οὴΚ πδδώμ τ. ΑἸ ὙΔΟΡΤΉ. ΔΎΩ δίκτε πᾶρφο 

ΕΒΟᾺ ἉΞ“οΟΟὟὙ εἼβὲ πευποπηριᾶ ΤΉΡΟΥ. δ ξίορμΗτε ὅποκ ἔπδειπε ες ποΥ- 

τδδο. τ τδουοῖρο Εβ0Ἃ πτᾶρπδορε ἔροο. οἷ ΟὙΕΙΡΗΜῊ ἈΠῸ ΟὙπίοτιο. ΔΎΩ 

ἜΠΔΚΤΟ πεῖ ὙΔΎΠΟΟΠΟΥ ΕβΟᾺ πτε οὐ λᾶ. ἈΠΟ ΠΕΡ ΥΔΎΠΟΟΜΟΥ ΕβΟᾺ ΠπτΤΕ ΠΙΗᾺ 

ἩΎΔΚΟΤΟΥ Ππθ0ὲ πιύορπ. δ᾽ ΔΎΩ ΠπΥΔΎΒΒΟΟΥ ΕβΟᾺ ἡ πευχιπδόμο ΤΗΡΟῪ πδι 

ἩΥΔΎΡΠΟΒΕ ἔροὶ ΠΦΗΤΟΥ. τὰ ΓᾺΡ ΤΘΕΕΎΕ ΠΗΠΕΎΠΟΒΕ πτδΥΎδδῪ Ερο! ΔΎΩ δΎοδ- 

ΘΩΟΎῪ ΕΒΟἋ ἅλλλοι. 9". ποώῶπε ΕὙΟΎΠΟΓΙ. ».Π1 ΟὙΘΑΛΟΥ, ἈΠ ΟὙΑΑΗΤΗΟΟ ἩΠΆΔΟΟ 

ΤΉΡΟ ἀἰπκδο. πᾶδὶ εὐηδοται εδυδθοι ΤΗΡΟῪ εἰ πδᾶδυ. δύ ποέρροτε ποε- 

δώμτ ετβε πδυδθοιῖ ΤΗρΟΥ. ἷτ ρηπη τηρο τῶι εὐἴπᾶδο πᾶ. [ὃ πτᾶι τε θὲ 

πτᾶ πχοεῖο χοοο χε δΔιτ.1|] οείδοώταε οὴλ πεῖλιδ πδὶ ππτῶτη Ετετ τ χ ψκΆλ00 

Εροῦὶ χὲ ΟὙΔΙΕ πὲ ἔὐλτ ρώλε ΠΡΗΤῸ οΟὟΔε ΤΒΠΗ. οὶ Ἀπολίο πιο λδ. πὶ ΠΒΟᾺ 

πϑτηλα. ὑἷ ΟὙΦΡΟΟῪ ΠΟΎΠΟΚΙ. ΑἸ ΟὙΦΡΟΟῪ πρδιϑε. ΟὙΦΡΟΟΥ πᾶτε Ἄεετ. ΑἈπ 

περροον ΠΟΎΓΘΕΕΕΥ. ΠΕΡΡΟΟΥῪ Ἡπετχ ἀκλλοο. ΧῈ οὐῶπῷ ΕβΒΟᾺ Ἄπχοεῖο ππᾶητο- 

κράτωρ. γε ΟὙΣΌΡΗΟΤΟΟ πὲ πχοειο, δΎω πεαηδιύοοσ ὧδ ἔπερ. οείδειπε ποη- 

δώροις ΕΘΟΎΤ εἐπῆὶ Ῥπχοειο, ΧῈ ΤΗΔΚΤΟ ΠΗ ΥΔΎΠΟΟΠΟΥ ΕἘΒΟᾺ ΤΗΉΡΟῪ ον πκὰρ, 

ετλδΎ πεχε πίοειίο. ἰ πδι τε θὲ πτδοχοοο πόί πχοειο ππδόλι. χὲ διτίὶ 

σεμδοώται οῳ. πειλλδ ΕσΌῦης. ΔΎΩ οἷ πεο πολι ο ΤΗΡΟῪ ερποδιρε ἀλλλδ πε ΟΟΎ. 

ΕὙΧ ΤΟ ΠΗΕΎΟΘΦΕ Πεσοου. ᾿ἤοπ ὕπολιο πτοριπη, ἈΠ ᾿'πολιο ππὴπτὲ οηφελδᾶ. ΔΎΩ 

δι Ἀιπολιο πδτνεβ, οἷζ πκδρ πβεμιδαλιτ, ΔΎΩ ἡ ἀπολιο εταλπκωτε ΠΟΘΙΆΗΑΝ. 
δ ϑρδι δῖ Ἄπολις πιουλᾶ. διτὶ σεπδει πιδί οἷτ ἙΟΟΟῪ ΕΒΟᾺ οι ΤΟΟτΤῸ ἀκπετῶπ 
ἌΔΟΟΥ πεχε πχοείο, 

ΡΣ (νὴ Ξ ον Ξ ς ΧΗ,’ πδχε πτδαζυώπε ὧδ ᾿ερηλλιδοὸ ἘβοΟᾺ ριτὰλ πχοειο' ἔρε πδβογοζολος- 
ποσορ πρρὸ πτβδβνλώπ ἢ περ ιοτρδτευλδ τΉρῖ]. απ πκδρ τηρα ΜΠ τεσ δΔΡΌΚΗ 
ἢ πλοῦ ΤΗΡΟΎ ΕὙάλι)ε αὐ ΘΙ Ἅηλ,. αλἷι πολι πιουλᾶ εὐ ὅλος “ τᾶι 

: 

Ἄ Ἐχεομ. ΙΝ, 14-τ6. 

ῬΠΑΟΜΈΝΤΑ ὐντο- ΘΑΜΙΙΟλ, ΚΟ], 11, 28 

᾿Ὴς ΧΧΎΤΩΝ 

Ρ. 12 ξΣΦΟΙυ 1: 



7 ἘΠῚ ) ὁ " 

κ δοΙ. Ἅ. 

Ὡἢ8 

χε πῶηρε λαπρώλλε' εἰὸ ΘΗΗ ΤΕ ἄνποκ Τνηδουωα ΠΤ ᾶΧΡρο 
ἌΛΧΠΟΕΙΚ᾽ ΘΓ ΘΙΕΡΟΥοδ ΔΗ ΛΑ ΔΎΩ ΘΝ ΔΟΎ ΔΑ ἈΜΠΕΎΟΕΙΚ ΘΓ ΟὙΤΟ" 
ἈΛΝ ΟὟ ὄρωρ᾽ ΔΎω ΟὙΔΛΟΟῪ σεν δοοοῦ Θ᾽ ΟὟΩΩΙ ἈΝ ΟΥ̓Τ ἄΚΟ᾽ 

ἰδ λοκ ἴῃ ἤμ, ν6γ5. ἰϊθηα Π1, -- χαπεύοεικ τ-- Μ,, σοῖοι! ἀρβαις αὐτῶν -- οἵα οὐῶι 

ΤΘΟΘΠΙΙ ΠῚ. 1Π ΠΊΔΓΡ, ΒΌΡΘΙΙΟΓΙΘ. δι, 

τε θὲ τᾶ πχοειο χοοῦο. χε βὼκ ὐδ οελεκίδο πρρὸ πιουλᾶ. πύχοος πἴδο. χὰ 
4 

πα μν  μἶ ον ν Δι 

τᾶι τε θὲ τᾶ πχοειο χοθῦ ΧῈ οἱ οὐἦ οεηδ τ πτειπολιο ερρᾶὶ πο Ἀπρρο 

ττβδβυλων. ποι ἄκαλοο. ΔΎΩ ρΡΟΚΟΟ τ ΟὙκώρ τ. ᾿δυὼῶ πτὸκ ΠΥ ΠΔΡΒΟᾺ 

δὲ ἐπεοσίχ. οὶ ΟὙὐτᾶρο οεδτᾶφοκ. Δ οεπδ τᾶᾶκ εορᾶὶ ἐπε δί. πεκβ δ Ἃ πᾶ- 

ὩΔῪ ΕΠΟΥΟ. ΔΎΩ τεκτᾶπρο πδιυᾶχε, τ τε τᾶπρο. ἄγ κεδβὼκ ἔρον ετβδὰ- 

βυλωμ. ἦ δλὰλδ οὗται ἐπῦᾶχε Ἄπχοειο. οελεκίδο πρρὸ πιουλᾶ τᾶὶ τὲ 98ὲ ππτᾶ 

πχοειο χοοο. 5 ΧΕ κΚΗΔΑΛΟΥ ΟἿ ΟὙΕΙΡΗΠΗ. δύ πθὲ ΠΎΔΎΡΙΑΛΕ Ἐπεκειοτε ἐἴδιὶ 

ΤΠ ΥΔΎΡΡΡΟ οὰ ὙΕΚΡΗ. τᾶὶ τε 98ὲ Ετουπδριαλε ἔρὸκ οοωκ ποεπερπε πᾶκ δορά. 

ἔδαλῖτε. χε οὐῦδχε ὅποκ πετδιχοος πεχὲ πχοεῖ. ὅ δυῶ δοζωδχε πὶ ἱερη- 

ΑΔιδὸ αὐτὶ πρρὸ οελεκιᾶο ππειῦδχε ΤΗΡΟῪ τ ϑἵλησ. δύ τόδύλε πρρο π- 

τβδθυλώπ πεολλιθε ΟὟΒε ϑιληλε. ΔΥῸ οὐδε Ἑπολιο πιου λα Ἄδοζιο ΜΠ δκζηκᾶ. 

δ πώδχε πτδοζῦῶπε 

«οδ ἱερηλλίᾶο ΕβΟἋ ουταλ πχοεῖο πποᾶ ὙρΕ ΠΡρΡΟ οελεκιᾶο χκ ΠΟΥ ΙΔ ΘΎΚΗ δ. 
9 

ΧΕ δὶ πὰ πο δ᾽ Ἑπολιο πτδΎ ϑχῖ οτ πολιο πιουλᾶ. 

πΆδοο ετὸπ Θιληαα ετδιϑεδει πουκῷ ΕΒΟᾺ Ετρε πουὰ ποτὰ κῷ ἘβθοᾺ .“"- 

πειρῖκοδὰ. δ ποτὰ πουὰ πτεηροδὰ. πρεβρδιος πτρεβρδιὰ ἘδδῪ πραερε. 
10 ΕΤΆΛΤΡΕ ρώλλε ρραλοδλ Ἃ ΕΒΟᾺ ὁπ ἰοΥυλᾶ. ΔΎΩ ΔΥΎΚΤΟΟΥ πδὶ τευ ΟσὙᾶ πο ΤῊ- 

ΡΟΥ. ἈΠ ΠΆΔΟΟ ΤΗΡΓΙ. πε τ Ύει ΕἘΡΟῪΠ ΟΡ ΤἈΙΑΘΗΚΗ ΕἼΡΕ ποτὰ πονὰ κὺ ΕβΟἋᾺ 
411 Ἀλπεο ΑΔ Ἃ. ΔΎΩ ποτὰ ποτὰ ππτεο οι Δ Ἃ. ΔΎΩ πεΕΎΚ ἀκ ΟΟΥ πὲ πΘΗΟΔᾺ. 

᾿Ξ πδχε κπός δαίῶπε οὐ τερβλλιδο εὐ τὸς ἰἦἶ χε τᾶι τὲ θὲ ἴπτὰ πχοεῖο 

ἌΟΟΟ ΧΕ Αποκ δίοαλι τε ΠΟΥ ΔΙΔΘΗΚΗ ΠΗΔΟΡΗ ΠΕΎΠΕΙΟΤΕ. οὴλ ΠΕΦΟΟῪ ππτδιπᾶ Θ᾽ ΟῪ 
ι ΕΣ: 

δονδῆ ερῶδῃ ο0 προιιπε χωκ ΕΒΟᾺ ἕἐκεκῷὼ εΕβοἋ ἀπεκοὸῖ πρεβρᾶτος ετου πὰ τὰ δ οὶ 

ΕΒΟᾺ ον πκᾶρ πἴκηλβὲ ΕβΟἋᾺ ρὰν πὶ ΠΤΕΥΜΠΎΡΙΡΔΆ εἰχ ἀκ ΠδΔΎ. 

τδκ ΕΒΟἋ εὐεροραο Δ Ἃ πᾶκ ποὺ προῖῖπε. δῶ ἄγκᾶδο ΕΒΟᾺ εὐ|ὸ πρᾶῖρε. δυὼ κἰ- 

15 ΔΎΚΤΟΟΥ 
ἈΧΠΟΟῪ ΕὙἼΡΕΥΕΙΡΕ ΝΞ. ΠΕΤΟΟΥ ΤΟΣ ἈἈΠΑΛΕΤΟ ΕβΟᾺ᾽ ΕὙρΡΕ πονὰ ποΥὰ εἰρε πουκὼ ΕθοὰᾺ 

πογο ται ποῶϊ τῖδι ΠΕΤΈΠΕΙΟ ΤΕ ΟΥ̓ΔῈ ἀλποΎρικε ππεγαλδᾶ χε ἔροι. 

ἈΠΕΤΘι τους. ΔΎΧΩΚ ΕβΟἋᾺ ΠΟΥ ΔΊΙΔΘΗΚΗ, ἈἈπδλ το ΕΒΟᾺ οὰλ πΗὶ ΠΥΔΎΥΔΥΕ πὰ- 

Ρᾶπ εορᾶι ἔχω. ἰδ δυῶ δτετηκτε ΤΗΥΤπ δ τενπχραε ππᾶρδλη ετρὲ πονὰ 

ποτὰ ἀλτη ΚΤῸ ἈἈπεριλρλκ Ποὺ τε ΡΔ,Ὰ. πᾶι πτὰ ΤΕΥ πΚΑ ΔΎ ἘΒΟᾺ ΕεΥῸ 

τρααρε οὶ τευ χη. λυ ΔΤΎΕΥΠΔΔῪ οὐ ΠΡΙΟΔἋ ΠΗΥΠ. ἰἴετβε πᾶι τῶι τὲ 

θὲ πτᾶ πχοειοὸ χοῦοὺ χὲ πτῶτη ἀπετποῦται ποῦ ΕἸΡΕΤΕΎΠπειρε πουκὼ ἘΒΟᾺ 

ποτὰ ποτὰ ἈἈπετρι ΤΟΎ ς. ΕἸΟΦΗΝ ΤΕ ἅποκ ΤΠΔΎΠΠΟΟΥ ΠΗῪΤ ποΎκο ΕΒΟᾺ πεχε 

πχοειο. ΟὙΘΉΟΕ. ἈΠ ΟὙΛΛΟΥ. ἈΠΕ ΟὟΦΚΟ. δ {ΗΔ ΤΥ εὐχυζῦρε ΕδΟὰκ Γ᾽ 

ΚΑΤ ΤΕΡΩΟΟΥ ΤΉΡΟῪ ππκᾶὰρ. δὼ {ηδὺ ππρώμε πΎδλΎκ ποίου πτλλιᾶ- 

ΘΎΚΗ πεΤακποΟΥ τἄρο ἔρᾶττο ΠπτΔλΙλΘΎΚΗ. ΔΑ ΔΎΥδΔΑλιΟ ἀπδλέῖτο ΕἘΒΟᾺ τἴπειλοε 

πᾶι ΠΥΔΎΥΔΑΛΙΟΟ ἔρρβ προ τὸ ἐν μσὶ πᾶρῶμπ πιουλὰ απ πκωρε κτἰπ 

δ ΜΔ ΎΔΔΥ ππεύχᾶχε. {ὴῚτῈ ΠΕΥΡΕΘΒΛΟΟΥῪ τὐὐπε πϑρε 

Ἢ λγὼ οελεκιᾶο πρρὸ πιουλᾶ. τ 
πΟΎΗΗΒ, αὖτ ΠπΆδΔοο. 

πΗΡΔΆΔΤΕ ΠΎΠεΕ. αἴ πεϑηριοὸς Ἀπκδρ. 

Εχοον. ἹΝ,, τό. 



πον πα ΡΈΡΤΡῚ ΤῊ ΎΔΝ “" ἊΝ ΡΥ δα ΡΜ ΣΕΥ ῬΑ ᾿ 
"ὁ "ἢ ᾿Ὰ ἢ 

ἤ ᾿ 

259 

"Π χεκᾶσ ΕὙῈΡ ὅρωρ, ἌΠΟΕΙΚ .Ξ1ὴ ΠΑΛΟΟΎ ΔΎΩ Ν| ΤΕ πρώϑλλε 

τΤῶᾶκο ἈΠῚ πειίοον᾽ ΠοεΟχΧΝ ΟΝ Νπευδλικιᾶ. 
γ,1 ἮΠτΤΟΚκ φροὼκ πώηρε Ἀνπρώλλε᾽ ΧΙ Νὰκ ΠΟΎΟΘΗΟΙΕ ΕΟ ΤΉΛΑ ΕΡΟΎΕ 

“ χκεκδο -- ϑυγ. αϊρ, ΠΘΡΓ. οἵ ὅγ. πὼς, Μ. «“ληποο. 

πευᾶρν ὑηδτᾶδν επσὶχ ππευδχε. ΔΎ ΕΤΟΟΤΟ πτδόλ ἌἌπρρο π τα βυ ων 

τῖδι ΕἸΤΟΎΠΗΤ ΕβΟἋ Ἀκλλοου. ἢ ΕΙΟΌΦΗΗΤΕ ΔΠῸΚ Ετουεροᾶοηε πεχὲ πχοειο ἐπδκ- 

ΤΟΟῪ ερορᾶιὶ Ετειπολιο ποελλίοθε πλρααδο. ΠΟΕῚ ἄλάλοο. πΟεροκρο ΟΗ ΟὙΟΔ ΤΕ ἈΠ 

ἀγπολιο πιουλᾶ. δυ ἐπδτδλῪ πχδίε ΕΑΛῚῚ ΠΕΤΟΎΗΡ ΠΦΗΤΟΎ. 

ΧΙΜΠ, πώδχε πτδο πε ὧδ ἱξερηλλιδο ΕΒΟᾺ οι τὰκ πχοεῖο οὐ ΠΕΦΟΟῪ πιῶδ- 

κιαα πόθηρε πιώοιδο πρρὸ πιουλδ. εὔρκὼ ἅκάλοο χὲ ᾿βώκ ἔϑουὺΐτ ἔπηὶ πδροζδβι 

ἸῸ ΠΟῪ ΤῈ ΕΡΟΟῪ ΠΡ ΧΙ ΤΟῪ ΕΦΟῪΤ ἐπηὶ ἈΠ ΟΕΙΟ ΕΟὙΕῚ ΠΗ ὙΔΛΗ ΠῚ ΤΟΟΟῪ ΠΟΎΗΡΙΙ οαλ 

παιδ Ετλλαλδ Ὺ. δ ΔΎΩ διεῖπε ΕβΟᾺ πιεσζοπίδο πῆρε πιερηλλίδο. πῆρε ποᾶβ- 

Οὐ. ΑΑΤῈ ΕΟ ΟΠΗῪ ἈΛΗ πες ΘΗρΕ. Ἀπ πΗΐὶ ΤΉρΡΟ πᾶρχᾶβι. ἢ διχι το ἘΦΟῪΠ ΕΠῊϊ 

ἀκτίχοεῖς ΔΎ ἐππδοτοφοριοῖ πιώδηπδη. πόθηρε πᾶπδείδο πρώλλε Ἀπ ΟὟ ΤΕ. πᾶι 

Ετριτον ἔπηὶ ππδρῶν {ππὲ. Ἄκπηι ναλδδοοδίδο. πίθηρε ποδίλῶμ. πᾶὲὶ ετϑᾶρερ, 

Ετδυλη. “δυῶ διτᾶρο ξρᾶ ΤῸ] ἈΞΠΕΎΑΛΤΟ ΕβΟἋ πουςθΟ ΟὟ ΠΉρῖ ἈΠ ὉΠΔΠΟΤ. 
θ πεχδι πΔΎ ΧῈ ὁ0ε Ἡρπ. ΠεχδΔῪ χὲ ΠτπΔοε Ἡρπ ΔΗ. χὲ ᾿'ὠπδλδβ πῆρε π- 

ΡηδΒ πεπειῶτ δαϑῶμπ Ετοῦτη εὐ ἅκέλοοὺ ΧῈ ΠΠΕΤΤΟΕ ἡρπ ΠΤΟΤΗ ΚΠ ΠΕΤΙ- 

ηρε ὧδ ἔπερ. ἴδυῶ ΠΠΕΥΠΚΟΩΟΥ ΠΟΎΗΙ. ΟΥ̓ΔῈ ΠΠΕΤΗΧΟ πουοπραλᾶ. ΔΎΩ ΠΠῈ 

“διε ΟΟλε πε ΠΗ χῈ ΕΤΕΤ ΠΔΟΎρ ΟἿ ΦΕΠΟΚΎΠΗ ΠΗΠΕΥΠΦΟΟῪΥ ΤΉΡΟΥ. ΧεΚκδῸ 
ὃ ἐτετηδίτο, ΠΟΎΛΛΗΗΘεΕ ΠΟΟΟῪ φιλὶ πκᾶδο. πᾶι τ ΤΟ ΕΤΕΥ ΠΟΎΗΡ οι κῶς. “δυῳ 

διποώται ποῦ πεΦρΡοΟΟῪ πιώπδλδβ πεπειῶτ κατὰ φῷβ πῖλλ τ δο ΘΟ ΟὟ ΕἸΟΟΤ 

ΕΤΆΚΤΡΕΠΟΕ Ἡρπ ΠΠΕΡΦΟΟΥ ΤΗΡΟῪ. δ πο ΑΑΠ ππϑιῦλλε ἈΠῸ πε Ηρε. ἈΠ πεπ- 

ὡεέρε “εταλτρεμκῶτ ποΥηΐ εῶπε ΠΦΗΤΟ. δ ΟὙΑΑΔ ΠΕ ΆΟΟΔΕ ἅκερ οὙοώτθε. 
10 τ ΟὙδΡΟδ λιπουθωπε πίδι. δἈλδ δπῶπε οὐ ΦΕΠΟΚΎΠΗ. ΔΎ δἁποτλι 

11 Δπεῖρε κᾶτᾶ. πΠ ΔΟΦΟΠΟΥῪ ΤΠ ΤΟΟΤΗ τπ|6σι τὠπδλ ΔΒ πεπειίτ. δοώπε λε πτε- 

ρεςει τισί πδβθου τ ολόποοορ πρρὸ τ βαθύ λων. εχὰλ πκᾶρ πεχδῪ ΧΕ δΔΆΛΗΕΙ ΕΦΟῪΝΜ 

ετπολιο. ΔΎ δηβὼκ ΕροΎ ΕΘΊΙΔΗΛ ἈΜΠΆΛΤΟ ΕβΟἋΧ πτόολλ ππεδιλλδιοο. ΔΎΩ 

Ἄλπλλτο ΕΒΟἋᾺ πτδόν πηδοοΎρίοο. ᾿δπογῶρακ παλδὶ τ βλλδῪ. ὐἢ 
12 

πδχε ᾿Ἀπχοεῖο 

διῶπε δροιὶ εὐ ὅλλλοῸ ἼΕ ὙἼΔΙ ΤΕ Θεὲ Ετερε πχοείο Ὑὦ ἅλλλοὺ χε βὼκ 

πρχοος ππρώλλε πιουἈδ. ἌΔΠ ΠΕΤΟΎΗ. οἷ ΘΙ λλ χὲ ππετεμχι πουσβὼ ἐστι 

ποδ πδιδῖε. Ἢ επηρε λε πιωπδλδβ πόρε πρηρᾶβ. δΎτᾶρο ἔρᾶ το ἀποδχε 

τᾶ. πευει Οὐ ΦΟΡΟ] ΕἸΤΤΟΟΤΟΎ. ΕἸ ΤρΡΕΎο πΟΉΡρΤ.. ΔΎ που. ἄποκ λε δίδχε 

πη τῖ πουώρτι, διδχε δ ἈἈπετποώται. [ἢ δΔιΙΎΠπΠΟΟΥ δρῶν πηδρλκο δ᾽. Ἃ 

ΠΕΠρΡΟΦΗΤΗΟ, ΕἸ Ἄλλο ͵ε δρε πουᾶ ΠΟῪΣ ΚΤΟΟ ΕβΟἋᾺ οἷν τευ ΙΗ εθοον. ΔΎ 

Ἀδρε ΚΕΥΟΘβΗΎΕ Δπδι ΤΓΤΕΤΤ ΤΆΛΆΛΟΟΕ οἱ πάρουν ΠοπΚΕ ΠΟΤΕ ἘρραλοδἋ πδὺ. 

ππτετπογῶρ, ριχας πεικᾶρ. τ τδιτδιδιο}! ΠΗ ΤῊ ὉΠ πετπείοτε. ΔΎΩ ἈἈπΕτπρικε 381- 

πετπλλδδγε ΟὟδὲε πετποῶτη πᾶδι, [0 ΘΗΡΕ ττοσ πιωπδδβθ πηρε πρηρζδβ, 

δτδοο εβδτοὺ ΠΤ ΤΟ Α᾿ἰπεγειώτ. τε τδοθών ἅκάλοο ΕΤΟΟΤΟΥ, πειίάδοο ΔΕ 

πτοῦ ἀπεηοώται ποι, [ἴετβε πᾶι τᾶι τε θὲ πτᾶ πχοειο χοῦο. ΧῈ ΕἸΟΦΗΝΤΕ 

ἅποκ {ηδειπε εαῖὶ ᾿οΥλδ, ΔΜ ΠΕΤΟΟπ ΟἿ ΘΙΆΗΣΝ ΠΑΠΕΘΟΟῪ ΠΎΔΙΧΟΟΥ ΕΕΗ ΤΟῪ 

εχώον. 5 ξσβε πᾶι τᾶι τε θὲ τὰ ποεῖ χοῦο, χε ἐπι δυοώπα, ποι ἩΘΗΡΕ 

ἘΖΡΕΟΒΑΙΥ, 1758 Κ, 1, 
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ΕὙΤῸΚ ΝΚΙΟΥΡΗΟΎΟ πυκᾶδ|ο πἂκ ανίω ΠΥ ΤΟ εν | Ε[πτεκίαπεὺς 
"ΔΑΝ ΤΕΪΚΆΛΟΡΤῪ ἄΎω ΝΎ ΧΙ πὰκ πολλὰ τε ΠΥ ΟΥΤΟΥ ΠΕΎΟΥΝ 
ΠΟ ΤΟΟῪ ΠΎΡΟΚΟΙ Φὴ ΟὙΟΔ ΤΕ ΝΎΆΛΗΤΕ ΠΎΠΟΔΙΟ᾽ κᾶ τὰ πχῶκ 
Τ ΤῊΠΕ ΝΝΕΘΡΟΟῪ ἈΧΠΕΚΩ ΤΙ ΕΡΟῪ Ν᾿ ΔΎΩ εκεχι ΠΚΕΟΥΝ ΠΟ ΤΟΟῪ 
τ σε χόυ ΧΟΥ ΘΝ ΤΌΗΟε Ἀἀπεοκω τε ἀΎ ΚΕΟΥΝ ΠΟ ΤΟΟῪ ἧν- 

Υ, ᾿ εὐτοκ -- ΕΟὙΤῸΚ -- ΠΚΟΎΡΗΟΥΟ -- χουρεὼς - πογάδιυε ἡθιυντοΥυ - Μ,, ὅγυζ. 
Ξ αι. ζυγον σταθμιων χαι διαστησεις αὐτοὺς, νυϊρ. -- ΠΕΡτ, ϑἐαέογαηι »οπάογῖβ..... 

- ἢ πευουὺῆ -- πευοσῶν (τὰ ἰη[γα), σοῖο ἀρθαθς αὐτῶν -- ἔτ ΡΟΚΈ ρῖὸ ἄγ ροκρτι 
- ὕπτηπε - Μ., Ἵθῖουϊ οτλ. -- ἀπεκώττ -- Μ., ὅυγ. -- Ογ. ἀρ54ι8 σοὺ -- ροβῖ εϑουπ οοά. 

ΟΠ]. χαι ληψὴη τὸ τέταρτον χᾶι χαταχαυσειῖις αὐτὸ εν μεσῳ͵ αὐτῆς -- ζςοα. τεοηαε, 
864 ΡὈΓΙΠῚ. Εἴ ΘΙΆΒ ΠΣ νἹάθΙΌΓ. 

πωπδλδθ πῆρε πρηρζᾶβ ποᾶ ὙΠΤΟΔΗ ἀκπευειτ εἐτρεύείρε κἂ τᾶ θὲ ππτδοϑὺπ 

Ἑτοῦτου πὶ πεγείωτ. ᾿" ππὲ ρῴώμε ὥχπ πτὲ πῶηρε πιωπδιδβ. δοᾶρερδτοι, 

ἌπδΑΛΤΟ ΕΒΟᾺ ΠΠΕΦΟΟῪ ΤΗΡΟῪ ἀπκδρ. 

ΧΕΙ, ορδι οτ ταλερῦτο προλπε πιώδκειαα. πῶηρε πιώοιδο πρρὸ πιουλᾶ. 

πῶδχε Ἄπχοεῖο δοϑῶπε τὐᾶροι εὐκ ἅκαλοο. ᾿ χὲ χὶ πᾶκ πουχωῶμε ποᾶρ- 

τηο. ἥγορδι ἐρο πηπειδχε ΤΗΡΟῪ ΠπΎΥΔΙΧΟΟΥ πᾶκ ΕὙΠ Θιληλι ἈΠ τοὐλᾶ. ΔΎ 

εαπ πρϑῆποῦ ΤΗΡΟῪ ΧΙΜ περοου πτδιυᾶχε πΑκΔΚ ΧΙΡ ΠΕΡΟΟΥ πιώοσιᾶο πρρὸ 

τΟΥ Ἂδ ὧδ ΕΦΟΎΤ ἘπΟΟῪ ΠΡΟ ὅ εδκ ποεοῶτας πὶ πΗὶ πιουλᾶ. ἘΠΕ ΠΕΘΟΟῪ 

τηροῪ εἰ οκπε ἔροοῦυ ἘΔδΔῪ δ. εκᾶο ΕὙῈΚΎΤΟΟΥ ΕΒΟᾺ ΟΝ ΤΕΎΘΙΗ πτποπηροῖ ΔΎ 

ἔπδκω ἘβοἋᾺ πὲ ππευκλιπδόπς ΚΠ πεΎποβε. ὁ δΎ δύουτε πὶ τερηλκιδο εβὰ- 

ρους πώηρε πηριδο. δ δοσοδι πδὶ Βάρογος. ΕβΒΟᾺ οὶ ττᾶπρο ΈΡΌΜΗΝΑ ππ- 

ᾶχε ΤΗρΟῪ Ἄπχοειο. Π Ή ΔΟ ΧΟΟΥ πδο] εὐκυζῦαλε ποζᾶρτηο. ἣ δυῷ δ ̓ ερεσιδο 

δῶν ἕτοοτο πβδρουὸς εὐ κῷ ἄκαλοο. χῈ ἅποκ οερᾶρες ἔροι. πτηδτυθωκ δ ἐρουπ 

ἔπηὶ ἀἄπχοειο. ὕεπτοκ βκ ἘφΟῪΝ ἔπι ἀλπχοειο πττυ ππειχζακε ἔτελᾶ χε 

ἈΠΆΔΟΟ οὰκ πὶ ἈπΧοειο ἈἈΠΕΡΟΟΥ ππτπηοτιᾶ, ΔΎ κε ἄκακος ἀτδλάχε τ- 

πλλΗῆ θε ΤΉΡΌ πιουλᾶ. μδὶ ΕὙΠΗῪ ΕΒΟᾺ Φ΄ πευπολιο. ἷἴ πεωδκ πτὲ οὙπὰ εἰ 

ΕχωοΥ ἀλπῖκῖτο ΕβΟἋ ψιπ χοειοὶ. 

Ιτοπὶ δχ ἢ. τὰ. Ρ. ΤΙΒ: ταν : ἀαπη5 ΔΡΟΟΓΥΡΠαΠῚ Ρουϊσορᾶπι, ᾿ογοδιῖαθ ἴῃ ααϊθ5- 

ἄδηλ σοάϊοῖ 5 {τ ἴα πὶ, 4αδηη] 6 ργαθάϊςῖαβ Εγπηαπ, Ρὰρ. 34, βδῃίαϊςς, οἵ Ταζϊζατα, 

Ργορ]ιοίαθ πιαΐουγθβ, ρᾶρ. ΝῚ, τιριρδιτςα οαἀϊάθγαηῖ. 

δυῳ πεέεχε ἵερηλλῖδο ἀπδοχζορ᾽ χε πττη απ πετπεῖοτε τετπτονυδε Ὑλλε 

πουοεῖτυ πῖλα᾿ ΔΎ πεΎ τ Ηρε πλυνεῖ ἄπποὰ ΤΗΥΤΠ πδλὶ πτδυεῖρε πὸ ππεϑοον 

Ερουε ἔρωτη. πδὶ ΥΔΎΤΓ ΕθΟᾺ πετε ααἴττον ΔΟΟΥ πδο]. ΔΎ ποεϑῖοε τἴπρει- 

τδλσὺ ππιϑώπε πρεοκὼ ΕβΟᾺ ππποβε. εὐεχὶ ἀτπαιλδθ πρῶτ᾽ τετῖαιε τίπετ- 

τδεῖην. πδὶ πυδυρωδὰρ ἔροοὶ οὶτη πηρε ἈΚΠΙΗΝ. ΔΎ ἀκοῦν ερρᾶὶ ππτίαῖε 

ττοώςθε ἀλχπκερδαάλευο κατὰ θὲ πτδορπ Ἑτοῦτη Πδὶ πχοεῖο. εαὐσϑε πᾶὶ πὶ 

πετερε πχοεῖο κὼ ἙΝ ΟΟὟ ἊἈε εἴο ϑήῆτε Ὑπδυδδὰκ εὐπωϊζοπε Ἐθοκ" αὐ πεκιυδηρ 

ΤΗΡΟΎΥ. ΔΎ οεπδᾶρε οὶ ΤΟΗΟΕ Πππευχᾶχε ΠΕΚΒΔᾺ ΕὙΕΗΔῪ ΔΎ πΎΟΚ ἈΠ πὰ- 

ἴουλὰ ΤΗρΟΥ ΗΔ ΎΔΔΥ Ἄπρρὸ πυβα υ ἈΝ δ ποεπυΐπον Ἔβολ᾽ ποεδὲκχδο- 

ΧΟΥ ΘΓ ὙΟΗΓ]Ε 

Εχοςἢ. Ν᾽, 2. 
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χΟΟρεῦ ΕβΟᾺ ἈἊΝῸ [ΤΊ|ηΩὙ πιλλ' ἄγω [{ΓΠπᾶπωρτ Ν᾿ τ οΗΉε δὶ 

8. πὰ ΘΟ Ὑ ΞΛΛΛΟΟΎ. [ΔΎ] εκεχιὶ εβοὰ ἰοῦ πλὰ εταλίλλᾶ Ὑ 

.ι ΠΟΥΚΟΎΕ ΝῊΠΕ ΜΥΛΛΟΡΟῪ Οϑλ ΠΤΟΠ ᾿ἈΛΠΕΚΡΟΕΙ͂ΤΕ. ΔΎΩ ΟΝ 

ἐκεχι εβολθὴν πᾶὶ ΠΥ ΝΟΎΧΕ ἈΛΛΛΟΟῪ ΕΔΗ ΤΕ πο τε πυρώκρ, 

ἙΚΧΛΟΟῪ ΟΝ ΤΟῦΤε ΠΉΤΕ ΟὙΚΩΘΤ εἰ ΕβΟἋ Ν᾽ ΤΕΥΝΟΎ. ΔΎΩ εκε- 

5. ΧΟΟΟ ψΜΠῊΪ ΤΉΡΟ ἈΠΙῊΣΧ᾽ χε πᾶϊ ΝΕΤΈρΡΕε ΠΧΟΕΙΟ χω ἈλΑΛΟΟΎ" 

χε τὰἂϊ τε ϑιερογοᾶληλι πτδίκδᾶδο ο΄ ΤΆΛΗΤΕ ΝΗΘΕΘΠΟΟ᾽ 

ὁ Ερὲ πεχωρὰᾶ κῶτε εροὺσὌΌ0 ἄγω εκεχὼ πνηδλικδιωλᾶ πτᾶ- 
πΌλλΟΟ ΕβοΟλΡΝ πρεθνοο ἄγ νά νόλλλον ππερζωρᾶ ετ- 

κῶτε εροο᾿ εἰ βὲ χε πᾶ λικδιλλδ' ΔΎΤΟΤΟΟΥ εβολ΄ ΔΎΩ 

τ ἈἈΠΟΎΛΛΟΟςυε ΟΝ, πάνολλλον. ετβε πᾶϊὶ πᾶὶ πετερε πΧΟΕΙΟ 

δλωπνδὶ χὼ ἈκΑΛΟΟΎ ΧῈ ΕβΟἋ χὲ ΤΕ Τ ΝΜ ΔΟΙΟΕ εἐοςοοπ ΕβΟΔΟΝ 
ΠΦΈΕΘΝΟΟ ΕὙΚΩΟΤΕ ἐρωτ π᾿ ΔΎΩ ἈΜΠΕῚ ΝἌΆλΟΟςΘε ΟΝ πᾶ ΠΟλΛΟΟ᾽ 

πᾶκελικδισϑᾶ ΜἈΠΕῚ πα ΔΎ ΟὟὙἍΔΕ ἈΔΠΕῚ ΝΕΙΡΕ οΝΥ᾽ κᾶ τὰ πλι- 

8. Κδιωὰ ΝΠΦΕΘΝΟΟ ΕἸΚΩΤΕ ἐροτῆ᾿ ΕἼΒε πᾶ! πᾶϊ ΝΕΤΈΡΕ 

πχοεῖσ χὼ ψΚΟΟῪ ΧΕ ΕἸσ ΦΗΗ͂ΤΕ ἄποκ ἴοοπ ΟὙΒΗ ἄγω τ- 

9 ἥδειρε ΠΟΎφ ἄπ οὴ᾽ ὋΤΟΎΛΛΗΤΕ ἈΛΠΈΚΑΤΤΟ ΕΒΟΔ ΠΝρεθποΟ ΔΎΩ 

ἔγηδειρε πρήτε ππετε πιά ΔΎ ΔΎΩ ἐν νδειρε ἃν ΧΙν τΤε- 
ι΄ ΜΟΥ ΠΝΕΤΎΝΤΩΝ ΕἘΡΟΟΎ. ΕἼ θε πᾶϊ δὲ πεΐοτε πᾶοΎυωλα 

ΠΝΕΎΓΘΗΡΕ [9 ΝῚ '"ΤΟΎΛΛΗ ΤΕ, ΔΎ πηρε ἡ ΔοΎωλΑ Π ΝΕΎΕΙΟΓ Τ Ε]" 
ΔΎ πδειρε ἱπρεπρᾶπ ορᾶϊ πίϑη τε. πᾶ χώωίρεὶ ἜΒΟΔ 

" ΠΗΝΕΝ τ ΔΎ ΧΙ ΤΗΡΟῪ ΕΤΗΥῪ πϑκλ. ετθεὲε πᾶὶ τον ἄποκ 

πεχδοὶ πόὶ ἀλωπδὶ πχοεῖο εΕτ θὲ χε ἄχωρλε ππλπετουᾶδβ 
Θ΄ ΠΟΎΒΟΤΕ ΤΗΡΟΎ ἄποκ ροῷ ἔνηᾶποχε πΤετα πᾶ ΔᾺ τοῦ 

5 ἐερο᾿ ἄγω πῦπδηᾶ πε ἄν. ποΎωνΝ ΠΟ ΤΟΟῪ πδοτε ΕΒΟᾺ οὴ 

ἤκαπτ τΗῪ πιλαὶ (516), σοΐοι! τῷ πνευματι --- ἦ κε τοῦ εκεχι 5ΈΡΟΓ ψοῖβ. αἰΐοσα 
ΓΠΔΠΕ -- οῃῳ. πτοτι ἄπεκροειτε -- Μ, εἵ αϊρ, 1π διηηαίο ρα] 11 {πὶ -- ἼἜΞΞΕΣ ΘΥΓ. 

- Οὕ. τῇ ἀναβολῃ σοὺ --- Ἶ οἵ ΒΌΡΟΓΙ Ψ6Γ5. ΡΓ. Π1. -- Μ. οὔ. ἔτ ρῶκδ ἀβλκοου οὴ τοᾶτε 

- ππτευποῦ, σοογ! εξ σαυτῆς -- ἢ ταὶ τε-- χυτὴ ἡ; Μ. πδιρητῇ --- ὃ τύτδπολλοο -- ΘΓ. 

εἴ ὅτ, τῇ ἀνόμῳ, Μ, πεαλ τεδιεολλοο -- ἐροο -- 501. εἵ 6γ., Μ. ερώου -- ἴ δ ωπδὶ -- 50Γ. 

ψυϊρ. Περσ. εἴ ΑἸοχ,, Μ. -- τσ. οπι. -- εὐοζυοοτ,, 5ογρ[ ΠῚ εοϑοπ, 56Ὑ15 οϑΐ οπηθηήα- 
πῇ -- πδιίολκος -  Μ,, ὅ'υγ. - Οσ. τοῖς νομίμοις μου -- οΥ̓Ἀε οἡ, Μ. οτορ, οτῖ, 5υγ. -- Οὕ. 
αλλ ουὃς --- ὃ κιἰδῖ ΞΌΡΟΙ γοΓβ. 118 τη. -- ἁλοοῦ (510), ΡΓῸ χκλλοοῦ -- ΟὙΒῊ - ουβε ---9 ἐπα 

ἴπ ηδειρε δ᾽ίθπα 11. -- οοά, ἴῃ ἔπ. οὔ. χατὰ πᾶντὰ τὰ βδελυγματα σου --- 10 δὲ 

αθαηάαίΐ -- ττεύέϑηρε -- Μ,, ὅυγ. οἵ ὅσ. ἀρϑβαὰθ αὐτῶν; ἢος οἴϊαπλ ἃ Μ. Οὔ ΙΓ ἴῃ 
{ ππΕΎΕΙΟΤΕ --- “ δλώπδί -- Μ, ὅυγ. Αἰοχ. α]ρσ. εἴ ΠεΡγ., αἵ. οἵ. -- δκώρας οοά,, 

ΡΙῸ δρεχωρι --τὰ τοῦ ΠπΠΟΎΒΟΤΕ ΓΟΟΘΙΪΙ ΠῚ. ΒΌΡΘΙ ΨνΕΓ5. -- ερὸ -- Μ., σοΐοι! Ομ. -- πε 

-- Μ, εἴ Αἰοχ., γϑααϊ πο ἀρηοβομηῖ --- [ἤ“ πογώπ,, οἵ 51. ἴῃ βεηποηῖ, ἀπορι5, ςοἴοσὶ 
αἀά, σου; ἴῃ ἴοΓΟ ΡΟΙΓΟ οἵ 4παγίο Θ᾽ ΠΠΘη ΠῚ πὶ ΘΌΡΟΙ ΨψΟΓ5. δἰθηα ΓηΔΠ1. 7 

Ἐχδοῖ. Ὗ, 7-:12. 
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ΟὙΑΛΟΥ ΔΎΩ που ν᾿ ΝΟ ΤΟΟῪ πλοῦ τε ΕβΟἋ οὴ ΟὙρεβώωπε 
δὴ ΤΟΎΛΛΗ ΤΕ ΔΎ ΠΟΎΩΝ ΠΟ ΤΟΟῪ Ὑνδχοορεοῦ ΕβΟᾺ ΕΤΉΗΥ 
πΙλλ᾿ ΔΎΩ ΠΟΥΟΎΩΝ ΠΟ ΤΟΟῪ σεν ᾶρε ΟΝ ΤΌΗΟΕ ρας ᾿'ποΟΎΚω τε" 

9. ἀΎ ΝΑπωΡῪ ΝΟΎΟΗΟΕ δὶ ΠΑΡΟῪ ἈΛΛΟΟΥ. Ὅτε πᾶδσων τ 
ἈΝ ΤΔΟΡΥῊ χῶκ ΕΒΟᾺ ερρδᾶϊ εχωου" ἀΎ Τένδειλλε χὲ ἄπῸΚ 

πε πχοειὸ ἄϊωδχε ον πᾶκωρ' δ πτρᾶχωκ ΕβοΟἋ ΝΎΔΟΡΥΗ 

“ ερρᾶϊ εχώου. δύω τνᾶκδδᾶτε ΕὙχΧδίε ἈΝ ΟὙΚΕεζθεερε 35- 
ι5 ΠΟΎΚΩΟΤΤΕ ἈΛΠΕΛΑΤΟῸ ΕΒΟἋ ΠΟΎΟΝ πιλκ εὐπᾶρᾶτε. ἄγω πτε- 

.(υὧπε ερεδιϑᾶρφολλ' ἐρὲ οΝ᾽ ΕβἸῊΝ οὴ πρέθῆοο ἜΤ κω ΤΕ ερθ᾽ 
δνν πτρᾶειρε ρρᾶϊ ἥρητε πρεηνρὰπ ον πχικβᾶ “πᾶν τ᾿ 

ιὸ ἄποκ πχοεῖο ἀΐωδλχε. δὰ ΠΤΡΔΑ ΧΟΟῪ πνδοοτε πῆ ΤΕ Φε- 
βώώων δὲ ερρᾶϊ εχωου" ΔΎΩ εὙεώωπε εὙωχπ πτδοΎ 

τ ἈΠΤ ΡΟ ἈἈΠΟΎΟεΙΚ. ἄγω νὰ ΧΟΟῪ ΠΟΎΟΗΟΙΕ “'ν οὙϑεβω- 

ὡδὲ ερρᾶϊ εχ Μὴ ΦΕΝΘΉΡΙΟΝ ΕὙΦΟΟῪ πτὰ τρλῖκο᾽ ΔΎΩ ου- 
ἈΛΟῪ ἈΝ ΟὙΟΝΟΟ ΟΕΝΗῪ ερρᾶϊ εχ ΝΠ ΎΔΕΙΝΕ ΝΟΎΟΗΟΙΕ εἐρρὰϊ 
ἵἕεχω ἈἈΝϑΟΎΚΩ ΤΕ ἄποκ πχοεῖο ἀϊωδχε. 

γι,1,9. πώᾶχε ἌΠΧΟΕΙΟ Δοπε δροΐ εὐχὼ λοὸο χε ΠΘΉΡΕ 
Ἄπρωλλε ᾿ἀ Τά Χρο ΠΕΚΡῸ ΕΑΝ ΝΤΟΟΥ ἈΠΙῊΔ᾽ ΔΎΩ πΥπρο- 

ΦΗΤΕΎΕ ερορᾶϊ ΕΧΩΟῪ ΠΥ ΧΟΟΟ ΧῈ ΝΡΓΞΓΟΟΥ ἈΞΠΙῊΔ οὐτλι 
εποᾶχε Ἀπχοεῖο πᾶὶ ΝΕΤΈΡΕ ΠΧΟΕΙΟ χὼ ΚΞΝΑΛΟΟῪ ΠΝ ΤΟΟῪ 
ἈΛῚ ΠΟΙΒῊῪ ἈΚῈ πειὰ ἈΔῈ ΝΕΚΡΩΟΎ ΧΕ ΕἸ ΦΗΗ ΤῈ ἄνοκ ἔπδεινε 
ΠΟΎΟΗΟΘΙΕ ορδᾶϊ χυτὴ ποεῦτε ΕβῸΟᾺ ΝΝΕΤΝ “ἃ ΕἸ ΧΟΟΕ" 

1 ΔΎΩ ποεουώςθο, ΠπΟῚ ΝΕΤ ΠΘΎΟΙΔΟ ΤΗΡΙΟΝ᾽ ἈΝ ΝΕΎ ΠΡΠΗΎΕ, 

πτᾶρΡρΩΟΡῪ ΝΝΕΥΤΝΡΑΎΒΕΟ ἈΜΠΕΛΑΤΟ ΕἈΟᾺ ΝΝΕῪ ΝεΙ  λΟΝ᾿ 
ΔΎω πτᾶχωωρε ΕβθΟᾺ ΝΝΕΎΤΝΚεΕεΟ ἌΠΚΟΟ ΤΕ ΠΝΕΤ ΝΘΎΟΙΔ- 

Φ»᾽ 

ὡχ 

15 Ῥῖὸ ἀκαλοου Μ. ἰθρὶτ ἀκαλὸ ---- ὁ οὁὐκείῦεερε ρτῸ πούτθεερε --- ᾿ἢ Ροβῖ ερεδιυᾶϑονι 

Μ. ἔροι, εἴ ροϑβῖ ἔρο ἰάθιι δά. οὐοῦ -- ὃ ςοά. σὰ τα Μ. ΑἸοχ. οἵ ὅγ. οὔ. χαὶ δὸ ἰπῖτῖο 
-- Ν 

-ρᾶκ πτρδίχοου 8416 ρε, Οτάαθο. ἐν τῷ ἀποστειλαι με βολιῦας του λιμου, Ὑα]α. 

-- Βθῦγ. φιαηᾶο γιίδογο βασίίἑας ξαριὶς ροδδίθιας, ἰάθτα ϑύτοτ-οχ., 584 ρμοεδίρεας - ᾿δμ4.... 
5 » δ 

50 αϑίοσίβοο, ΑἸοχ. εἵ γαῖ. εν εξαποστειλαι με τὰς βολιδας μου τοῦ ὕυμου, ταιάδυι 

ι πουοηε κἢὶ -- Μ., ςοϊοτὶ οἷν. 

β 

ἑ 

β 
ἷ 

Μ. φει πχιεϑριογῶρπ πηεδοοθηεῦ πελὶ πδάλθοι --- 

-- ογϑφεβώωπε Τοά, -- ρυΐηγ. εκ ΠΡ γασΙ5. βου ρϑογαῖ εὐχῦον, παης νΌΓῸ οὐ ἀθίοτα αι δϑῖ 

- πτατρικο, Μ, ξετρελῖκο, ΠΘΡΥ. ἘΥΡΟΣ , ὅτ. χαι τιμωρησομαᾶι σε; 5΄ΥΓ. »κοῖν 

.5....5 Νυϊρ. μοφηο αὐ ἱπίουπθοϊοποηι -- Ἀαπουκῶτε -- Μ., ὅυγ. -- τ. ἀθβαᾷὰθ σοὺ 

- ἼἾΙ,  οοἄ. σαι Μ. οὐχ. χαιν ἃ ἴηϊτο --- "-ὖ Μ, οὔχλ. ἄγω ἀν προφητενε εϑρδὶ 

εχῶοσυ ἤν χοοο χε ΠἸἸΤΟΟῪ ἈΚΠΙΗᾺ -- ἴτν α ἴῃ ΠπΟΙΘῪ ΒΌΡΟΓΙ ν6ΓΒ. ἃ ΡΓ, ἢν; πος πουθῃ 

ἃ Οτ. ροηϊταγ ἰοοὸ πεκρώου, οὐϊὰ5 νῖςς Μϑιαρῃ. παδ. ναλουντορειι τος ὁ πενῖθυ- 

δ᾽ πμετπθνυοιδοτηρίον -- ϑυτ, οἵ τος. 

οὐδ. χ;,, 

οἰδοτηριοῦ -- τὰ θυσιαστηριὰ ὑμῶν --- 

Μρηιρῖν. ἴῃ ϑἰηρ. 

ἔχοι. Ν', 13 -,ΥἹ, τ-ς. 
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δ ΟΤΉΡΙΟΝ. ΦΟὴ᾽ πετᾶ ππε ΤΉΡΟΥ ἈΠΟΔΙΟ οεπ ἄρα δίε' 

ΔΎΩ κκλλὰ ΕἸ ΧΟΟΕ Θενὰ Τἄκο᾽ χεκᾶσς ΕὙΕΤ ΚΟ πόὶ ΠΕ Τ πθΎ- 

οἰδο ΤΉΡΙΟΝ ἀΎω ποεουώςο πόὶ ΝΕ ΠΕΙΟΣΔΟΝ ἈΚ ΝΕτΤτ- 
τ ῬΠΗΥΕ ΠΟΕΡΩΦῚῪ ΠΟΙ ΝΕΤ ΝΟΔῪ βεο᾽ ΟΝ ΤΕΎΤ ἌΛΛΗ Τ εἰ ἘΠ ΉΤΕΤ π- 
8 ΕἸ3ΔΛὲ χε ἄνποκ πὲ πζοεἷιο. δῖ ΠΊΡΕ φόειΐε ΠΡΗΤ ΤΗΥΤΝ 
οὙχδϊ ΕΤΌΟΗΟΕ ον πρεθνοο ΔΎ ουα πετπχώωρε ΕβοὺᾺ οΝ 

9 πεχωρᾶ᾽ πΠΟΕΡ πδλλεεγε ΠπΟόῚ ΝΕ ΝΑ ΝΟΥ Αι ΠΡῊΤ ΤΗΥΤΝ 
δὴ πρεθνοσ παλὰ πτδΎδιλ ΔΤ ΊζΕ ἈΛΛΛΟΟΎ ελαδ Ύ δίωρκ 

ἈΧΠΕΎΦΗΤ πᾶϊ ΕΝ ΤΔΟΠΟΡΝΕΎΕ ΕΟὟΕῈ ΕΒΟΔ κλλλοὶ ὯΝ πεΎκΚε- 

ΒΔ ΕὙΠΟΡΝΕΎΕ δ᾽ ΠΑΡΟῪ ΝΝΕΎΡ ΒΗΎΕ χε σεν περ πε ΕἘΡΟΎῪΝ 

ιο Φήα ΠεΎρΡΟ᾽ ΕΝ ΝΕΎΡ ΒΗΎΕ 'ΤΗΡΟΎ ΟΡ ΝΕΎΒΟΤΕ ΤΉΡΟΥ ΔΎΩ 
" σενᾶξιϑλε χὲ ἄποκ πε πχοεῖο ἐσ  χῶ ππᾶί. πὶ πεΈΤερε πχοεῖο 

χὼ Ν»ΛΟΟΎῪ χΧὲ χᾶκ Ν᾿ ΤΕΚΟΙΧ ΠΥΡΦΡΟΟΎ Ν᾽ ΤΚΟΎΕΡΗ ΤΕ ΠῚ ΧΟΟΟ 
ΧῈ ΕὙΤῈ ΕὙΥῈ ΕΝ ΠΒΟΤΕ ΤΗΡΟῪ ἈΠΗΪ ἈΝπΙορδηλ' σεῆδφε ΟΝ 

1: 'ὙΤΟΗΘ Ε΄ 33 ΠΑΛΟῪ ἈἊΜΝ πρεβώωπνε. ΠΕΎΦΗΝ ΕἘΡΟΎῪΝ πΝᾶρε δὴ Ὁ 
ἼΟΗΟΕ πε ΤΟὙΗΟῪ ἍΔε ΕβΟἋᾺ ΟΝ ΔΑΛΟῪ οὴ ΟὙΛΛΟΥ ΔΎΩ ΠΕΤΟΡΒ 

ΕΡΟΥΎΝ ΟΝ ΔΑΛΟῪ οὴ ΟὙρεβωων πτᾶχωκ Εβθ0Ὰ ΝΎΔΟΡΤΗ 
ι.. εορᾶϊ χωοΎΥ. ἩΤΕΎΜΝΕΙΛΛΕ ΧΕ ΔΝῸΚ πὲ Ππχοεῖο᾽ ολλ ΠΤΡΕ 

ΠΕ ΠΡΟΤ βεο πε ΠΎΛΗ ΤΕ ΠΝΕΤ πε λον πκῶσττε ΠῊ]|ε]- 
ὙΠΘΎΟΙΔΟΤΗΡΙΟΝ εἐορδΐ ΕΝ ΟΙΒῪ πιϑλ ετίχοϊίσε ΔΎ διχν 
ΠἼΚΟΟΡ, ΤΗΡΟΎ π᾿ ΤΟΟΥ ΔΎΩ [εἸΠΕΟΗ Ὁ πώ εἰ πλλ ΕἸῸ πο 01}- 
᾿Βεσ' επλλᾶ εν ΤΔΎΤ Δ ΔΕ ΟΥΦΗΝΕ εορᾶὶ ΠΡΗ ΤΟ πηπεγνελω- 

"“ ὍΔΟΝ ΤΗΡΟΥ. δΎω ΓΝΔΟΟΟΥΤΝ πτᾶσιχ εἐρρᾶΐ εἐχωου" π- 
τᾶκω Ξ,πκᾶρ ΕὙΤἄᾶκο 3, ΟὙ]ΤΕ εβολ΄ Χιν τΤέρηλλοο π- 

ὅτ. Παρ. χαν δΌ 1η1{|Ο -- τὸ πετπρπηυε -- Μ., ὅυζγ. αϊρ. περι. οἵ ὅσγαος. χαὶι 

εξαρθη τὰ τεμενη ὑμῶν --- ἴ πετπρδτβεο -- Μ., ταὶ ἀρβα488 ὑμῶν ---- ὃ ΠΡ Γαι 5 
ΒοΙρϑοσαῖ πετποζῶρδ, ππὰης τὴς ἀο]οίαπη σογηϊίατγ --- ὃ πτταΎδι δ τΤιζε ἈΚΑΛΟΟῪ 

Ξ ἡχμαλωτευθησαν -- δίωρκ -- ὅυζ. εἵ ὅγαες,, Να]ρ. -- Παργ. οοπίγῖνὶ, Μ. δαουώΐκπ 

- εονε - Μ, δοζόυει, πος ποὴ Αἴοχ. Ψαϊρ. οἵ Πθῦγ., ἰΐθπὶ ϑυγο--Ποχ. 5110 ϑβίθ]ιβοο, 

στ, οὔ, -- ξὲ - Μ,, ςοἴογὶ χαν -- κεήᾶπερπε -- Μ, εἴ 50Γ., Ναϊρ. -- Περσ. οἱ αἱβρ]]σο- 

διιπί, τ, κοψονται -- εἶπ πεγρβηνε τηροῦ -- Μ., πος ποῇ ϑυζ. εἵ Αἰοχ. ἴῃ ἔῃ. νϑῖβ, 

Οτγ. 9Π|. -- Θ΄ πεύβοτε -- ὅυ1. Ψαΐρ. Ποργ. οἵ αἵ., Μ, ὄγεις πουποβι --- ἢ πηδὶ τ Μ. 
αροϑί ἃ οοίοτβ ; πίη Μ. οὑπὶ Ψαϊρ. ΠοΡΓ. οἵ ΑἸοχ., ὕθς πΠοὴ ΘΎΓ. 50} δϑβίθῚιβζο, 

αἀά, »'πιοδκι πχιπ ΧΗ εθρρι πη του πηππετρον τηροὺ --- " τ πτεκσίχ οἵ π- 

τκούερητε -- Μ, Ψα!ρ. εἴ ΠοΡτ., ὅγυζγ. -- Οσ. ἀῦβ4ι σοὺ -- αἰΐοι. εὙὐτε (Ξ εὐγε) ἴῃ τΏαΓΡ. 

ἃ 2. Τῇ. --- ἰἤ Ρῖὸ πᾶρε Μ. εὔξεαλου -- ροβί πδορτη Μ. δἀά. εις ουρβῶνπ -- χωΟΥ 
Κα οίπῃ. :"... ττοοῦ -- Μ. Αἰοχ. Ναϊρ, οἵ ΠΘΡΓ., ἴθ ϑυσο--Ποχ, 

50 ἀϑίοτιϑοο, ΟἿ, ΟΠ]. -- αἰίογ, πιιλι -- Μ, ὅσ, Ὗα]ρ. εἴ Ποῦσ., ατγ, οπλ. -- ργατῖ5. 5οτὶ- 

Ρϑογαΐ ὐπέρημε, ἀσ1π ΘΠΊθη Δαν] --- "᾿ Ἀαπκδρ --ϑγγ, τ, Ὗα]ρ. οὐ Πορτ., Μ, χκπουκδρι. 

ΡΙῸΟ εχώοΥν -- 

Εχες. ΝΊ, 6-14. 
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ΠΟ α΄ 

" 
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᾿ δ ἡ ἐν ι ἀν . - Υ ρῶς 

ἱ ! ͵ μ᾽ δ 
ΝΡ," 

2θή 

τεβλᾶθᾶ ΔΎΩ χΧΙΝ κτλλὰ ΠΙΛῚ ΕἸΤΟΎΘΟΟΠ ΠΡῊ ΤῸ] ΝΜ ΤΕΤ ΠΕΙΆΧΕ 
ΧΕ ἄνοκ πὲ πΠΧοειο. " 

πώᾶχε ἄπχοειο ἄσκθωπε υὐδροῖ εὐχὼ ψκλκοο χε πη- 
Ρε Ἄπρωμε ἄχιο χὲ πᾶξει ΝΕΤΈρΡΕ πΧΟΕΙΟ χὼ ΚΆΛΟΟΥ ππκὰρ, 
ἈΧΠΙΗ Δ᾽ χε Δο εἰ πόϊ 9ΔῊ 9ΔῊ δΔοεῖ εχλλ ΠΟ ΤΟΟῪ ποὰ ᾿απκᾶρ᾽. 

Ἵ ΘΔῊ ἄσει εχὼκ ΠΕΤΟΎΗΡ οιχλι πκᾶρ᾽ Δα εἰ ΤΠ ΟῚ πκᾶιροο. 
ΠΕΡΟΟῪ δον ἘΡΟΎΝ᾽ ΘΝ ΕΝ Ο ΤΟΡΤΡ ἀπ΄ ΟὟΔΕ δὴ ρενπᾶ- 

8 ἄκε ἄπ. ΤΈΝΟΥ ΟΝ ΟὙδΈπΗ νάπωρτ Ν᾽ ὙΔΟΡΥῊ εἐρρᾶϊ εχωυκ᾽ 
ΔΎ πάσσων Ὑ νᾶ ΧΟΚο ΕβῸΟἋ εορᾶϊ ΠΡΗΤ Κ᾿ ΝΎ δ οὰπ ἐροκ 
ΡΝ ΝΕΚΦΙΟΟῪ 'ΤΉΡΟΥ ΔΎΩ ΝΕΚβΟΤε ΤΉΗΡΟῪ ἔν ΤΑΔῪ ερρὰϊ 

9. ἵεχωκ. πᾶβδλ πον τοῦ ἀν" ΟὟΔΕ πηδνᾶ ΔΝ ΕΒΟΔ χε 

πεκριοοῦε νδ Τὰ ΔΎ ἐρρὰϊ εχωκ᾽ ἄυ πεκβοτε πἄζυωπε ΟΝ 
ὙΚΜΉΗ ΤΕ ΠΎΕΙΛΛΕ ΧῈ ἄΝΟΚ πὲ ΠΧΟΕΙΟ ΠΝΟΥΤΕ ΕΤεῖρε πηὰᾶϊ. 

8 ΤΕΝΟῪ 9ΔῊ ΝΗῪ εἐρρδϊὶ εχωκ᾽ ΔΎ νὰ ΤΝΝΟΟῪ ἄποκ εχὺκ 
ΠΟΎΚΒΑ ΕἾ ΒΕ ΝεκριοοΎε. ἀΎὼ ΝΕΚΒΟΤΕ ΤΗΡΟῪ νᾶ ΤΑ ΔῪ 

. εορᾶϊ εχωκ᾿ πᾶβδλ νον Γοο ἃν᾽ ΟὟΔΕ πνᾶπᾷ ἀν χε 
ΤΈΚΡΙΗ {νδτᾶδο εορᾶΐ εχωκ᾿ ἀὼ πέκβότε πἄζθωπε ΟΝ 

ὅ ΤΕΈΚΑΛΗ ΤΕ ΔΎΩ ΚΗδεΕΙΛΛΕ ΧῈ ἄνοκ πὲ πχοῖο.0 χε πᾶϊ ὄπΕΤΈΕρΕ 

πχοεῖο χὼ ΛΟ ΟΥ 6 ΟΧῈ εΕἰὸ Θδη δΔοεῖ ΔΎΩ ΕἰΟ ΠΕΦΡΟΟΎ κ3:- 
πχοεῖο δοεῖ ἀΎω πόερωβ δοαογώ: Δ ΤΟΥ Ν ΠΟΙ ποώτυ. 

εἰν ἀου ΟΣ πτᾶχρο πᾶ νοίλλοο, ΟΝ ΟὙΩΤΌΡ ΤΡ ἂπν᾽ 
ΟΥΔΕ δὴ [ΟὙ͵δέπη ἂν. δεῖ πόὶ πκᾶιρο οὶ ἀΎω Εἰὸ ΠΕΡΟΟῪ 
δον ἘΦΟΎῪΝ᾽ πετῶ πὶ ᾿ἀπρτρεορᾶςυε: ἀυὼ πεῖ Εβ 0 Ἃ 
ἈἈΠΡΤΡΕΟ ΤΟΕΙΤ ΕβοὰᾺλ χε πετωπ ΝΝᾶΚΎΉΟΟ ἂν ἐρὰ Τὶ 
ἌΧΠΕῚ ἦ εβολ᾽ ΔΎ πρώϑλλε οὶ ΠΒΔᾺ πεν πον ἃ λα ΤῈ 

ὙΠ 1.8 

"ἄν. οδ΄ΆΠΙΖΕ ΟΝ ΟὙΟΔΆΠΙΣΞ᾽ ΔΎΩ ΠΝΉΕΥΝ Τ οὰπ εὐκὰ πΝιλι. 

κι πτεβλδϑᾶ -- δεβλαῆα -- ἀγὼ -- Μ., ςεἴοσὶ οπι. -- ΝΠ, ᾿ ἀπὰ ςὰπι Μ. οπα. καὶ 
Δ ἰηϊτῖο --- ὁ ὅυγ. ὅταθς. Ὗα]ρ. οἵ Περγ. ργαθυντταης καὶ σὺ -- πδεὶ (519), ῥτὸ πᾶι 

-ινν. 3 οἴ 4 ἴῃ Μ. Βαρεπίυγ ἃηΐθ ν. 7; ἴῃ Αἰθχ. νϑῖοὸ 3, 4 εἴ 5 δηῖβ ὅ ---ῖ 

Ξ- ο καιρὸς --- ὃ Τηδπωρ -- ὅγγ. Ογ. Να]ρ. οὐ μοδτ., Μ. εὐεφώρτ -- πεκϑίοου (5]ς) 
ἵἱ - Μ., οεἴετὶ χυριὸος ὁ τυπτῶν 

- δηῖθ ρὲ τοῦ ετειρε ὑπὰ [ἰΐογα οϑῖ ἀδταβα ---- ὃ πουκβᾷ, Μ. οἵ ϑγυγ. -- Ου. καὶ εχδι- 

χήσω --- ὁ ροβῖ ρχῖηλ. ἀπ Μ. --ὅυγ. ΑἸοχ. να]. οἵ Ἀθῦτγ. δα ά. ἔροκ -- ἴθι ροϑῖ αἰζοσ. δας 

5015 Μ, αἠά, πᾶκ -- Ιά. Μ. ροβῖ πεκβοτε δή. πδέπου ἔϑρηι ἔχκωκ -- πχοῖο (βὶς); 

Μ. πᾶς φί ετῖρι ππᾶδι ---- ὃ Μ, Νυὶα. εἴ Ποῦσ. οὔ. εἰὸ ϑᾶν δοεῖ -- ργῖα. δύω 

ἀδαηάαΐ -- αἰῖογ, ἄγω -- Μ., ὅτ. εἰ καὶ -- ποῦ -- ὅγγ. οἵ Οἵ., Ναὶ. εἴ ἈΘΌτ. ἐμ ρογδία, 

Μ. πικλαπεοώου --- δ ἴηἰτῖο οαπὶ Μ. οἵα. καὶ ---- (ἢ ρεῖαν. ἄγω οἵ δϑν βοῦν - Μ., 

ϑυγ, τ- ὅτ. οἢ. -- δ ρῖὸ ρα πβδὰᾺὰ - τν οφθαλμῳ,, Μ. μὰ. οΑ ΒΟᾺ --α ἡ οδΆπιξε δὴ 
ΟΥΟΔἈΠΙΤΕ - σαλπισατε ἐν σαλπιγγι - εκ πὶ - Μ., ὅγι. - Οὐ. τὰ συμπᾶντα. 

πκδᾶιροο 

πιχοεῖο᾿ ΤΉΡΟΥ 8011185 Παρ. ϑ8 14. --- 

ἔχροι. ΝῚ, 1--2. ὅτ. 3-ς. 10-14. 



2θῦ 

1ῦ πποίΐλελλοο ΠΠΤΟΗΟΕ δι βολ᾽ πρεβώωνδε Ἀ1Ν ΠΑΛΟῪ δ᾽ ΦΟΎΝ᾽ 

πετον τοώςθε ΠΝ ΔΑΛΟῪ ΟΝ ΤΟ Εἰ ΝΕΎΟΝ ἈἌΠΟλιΟ Ἅε σεπᾶ- 

ιὸ ΟΥΧΝ ΟΝ ΟὙΦΚΌ ἈΝ ΟὙΛΟΥ. ΔΎΩ πετηδουχδὶ ᾿σεηδουχδὶ 

ΠΗ ΤΟΥ ποεῦωπε οὐχν ΝΜ ΟΥΪΗ" ΓΝΔΑΛΟΟῪ ΤΟΎ 'ΤΗΡΟῪ ποΎδ 

1 πουὰ οϑὰ πεοχινόονο. στχ πιὰ σε  βωἋ ΕΒΟἋ ΜΉΤΕ ἍΛΗΡΟΟ 

ι8. πὰ τλλλ πάκάθδᾶροιδ᾽ ΔΎΩ ΟΕΝ ΔΑΛΟΡΟΎ ΠΡΕΝΟΟΟΎΝΕ, ΝΜ ΤΕ 

ΟὝΦΟΤΕ ΦΟβΟΟῪ ἀΎω πῶῦπεὲ ΝΗῪ ΕΧῊΝ δὺ ΝΙλΑλ' ΜΉΤΕ ΟὟΟΝ ΝΊΔΑ 

19 ΦὲκΚ εχῴου. πεΎρΔῪ οενᾶνοχο δὴ πεπλὰτιδ'᾽ ΔΎΩ πεΥ- 
ΝΟΎΒ σεν δόώςυτ ποῶὰ ἀπ᾿ ΔΎ ΝΕΥΨΎΥΧΗ οενδοι ἂν ΔΎΩ 

ΦΗΤΟῪ πον δλλουρ, “ἀπ᾽ χίε τ 8 δοᾶπος πε χιησόνο ἀοώϑωπε ἢ 
90 ΔΎ. ΝΕΤΟΟΥΠ ΜΝΡΉΕ πκοοῖῖλοο ΔΎΚΔΑΔῪ ΕὙΆΑΝῊῪ ΧΔΟΙΦΗ Τ᾽ 

ΔΎΩ ΔΎΤδΑλΙΟ ΠΝΘΊΚΩΟΝ ΠΝΕΎΒΟΤΕ ΕβοᾺ ΝΟΗΤΟΥ͂ ΕἼ βε πᾶὶ 
9 δΔίιΤΑΔΎ ἩΔῪ εὐχώρμι. δυῷ τηδπᾶρδ ιΙ ΟὟ ΚΑΛΑΟΟῪ εΕτο- 

ΟὝΙΟΥ πῆώῦσλλλο ΠΟΕΤΟΡΠΟῪ ΜΊΕ ΠΆΟΙΑΛΟΟ λπκᾶφ «ΘΟ ΔΟῪ" 
9. ΔΎΩ ποεχᾶρϑου. πὄπτᾶκτε πᾶρο ΕβΟἋΔ ἈλλλΟΟΥΎ ποεχῶρ 3Ὰ 

Ἡ  ΔεπιοκΚοπη᾿ ΔΎΩ ποεβὼκ ΕἾΦΟῪΝ ἘροΟΥ ἀχνπ ἴοο ποεχᾶ- 

38. ΟΔΟΥ͂ΎΕΎΌῚΎ ΝΟΕΤΕΡΤΩΡΟΥ ΕβοῸΟΔ χε πκᾶρ “ερ πλδοο ΔΎω μ“.- 
πολι ερ πᾶνολλιὰ. δΎΩω {νᾶκτο ΝΎΛΑΝΎΥ ΧΔΟΙΡΗΤ π- 

Ὁ τεγόοα' ποεχώρϑα ΠΟῚ πΠΕΎΠεΤοΥδδΔβ. ἸΝΗΥ ποι ΟὙΚὼ 
2. Ἔβολ΄ πακώτε ποὰ ΟὙΕΙΡΗΝῊ ΔΎΩ ποενᾶωυῶπε ἂν. ΟὙΝ 

ΟὝΟἿ ΝΗΎῪ ΕΥἮ [ΟὙοἵ᾽ ΔΎΩ ΟὙΟΪῪ ὦ εαὐπᾶ τἄᾶφο] οὐ" ποε- 
ἰκωτε ποᾶ δίορδ )οιο οδιτῖ [ΟὙΪπροφητίηο) ἄΎω [πηολλο0] 
ὑπδοώραι ΠΉἈκ ΠΟΎΗΗΒ᾽ πε ποχῆε οὥρλς ΝῊ Ν Νεπρεοβυ- 

1 πέροο. πᾶρχων πᾶ δϑιώωο ποΎ τ ἄκο᾽ ΔΎ πόιχ ἈΠπΆδοΟ 

Ἀπκᾶρ, σεν βὼλ εβολ᾽ ἴγηδειρε ΔΎ κἂ τὰ ΝΕΎΥΦΙΟΟΎΕ. ἀΎω 

ἡ ππτοησε, Μ. πεὰὶ ἔοηαι, 501. Ξ- ΟΥ, ἐν ρομφαιᾳ -- αηῖς πρεβώώωπε (58:6) σπλ Μ, 
ΟΠ. χα! -- χἐποΐλιο (510) -- Ἅε -- ὅ50Γ. οἵ ὅσ., Μ. οἱ. --- 5 Μ, οπι. πρηπτοὺ -- οἰθηθη- 

[πὶ ἵ ἴῃ ἩΤΟΎΪΗ 56Γ11|5 ἰΠ5ΟΙΓΌΠῚ οϑῖ ἂΡ οοά. ᾿ἰΡσγασίο -- δηΐο τπδαβοου του οαπὶ Μ. 

εὲ ψαΐ, οπι. χαι --- ᾿᾿ κκηροο -- μηροι - πδκδθδροιδ -- Μ., ὅυζγ. - ἀταθς. υγρασιᾳ; 

γαῖ, υγρᾶσιὰς --- "5" σεπμδσώωτ... δ - Μ,, ὅυζγ. -- 6σγ. ὑπεροφθησεται -- γεῖρα δι’ 

ΔΎΩ ΠΕΥΨΎΣΟΗ.. ..... "1 ΔΑΛΟΎ, ΓΘΟΘΏΤΙΟΙΙ ΠῚ. δοῦρα 51 ηΐ 1ἢ τηδ͵ρ, ἸΠΙΘΓΙΟΓΟ -- τβᾶ- 

οδποσ- βάσανος -- πδν' --  Μ., ὅυγ. -- στ, οἱ]. --- 23 ππρικῶπ -- εἰχονας -- ἃηΐα πδὺν 5011- 

Ρϑογαΐ εὙ, αοἀ εϑΐ ἀο]οίιπ --- “Ἢ {ηδπδρδλιλου - παραδώσω -- πλοιλκοο -- λοιμοῖς 

-ππ τοῦ ποεχδραλον ΞΡΟΙ νοΓ5. ἃ ΡΓ. Π1. --- ““ σὰπὶ Μ. οπὶ. κα! ἃ ἱηϊτο -- τ τ ᾶ- 

ἘΠΙΟΚΟΠῊ -- ΤῊΝ εἐπισχοπὴν μ.00 -- Μ, οἴη. ποεχδϑαλου -- ὅ᾽ χὰ τοῦ χκπολιο ΘΓΑΒ 

νἹ οί, σοίογί 1ῃ βίην, --- “5 Ἰη1{1ο οαπὶ Μ. ΑἸοχ, οἵ Ναΐ. οπγ. χαὶ ---- “δ ρορδοιο -- ορᾶσις 

-- ΠΟΎΡΗΗΒ -- συγ, γαος. ]ρ. οἵ ΠοΡγ., Μαπιρῃ. ἴῃ Ρ]αΓ, -- οώρκκ -- Μ., τοὶφαὶ ὁηη. 

- “ Μ, -νυὶρ, πεῦγ. ΑἸοχ, αἰΐαᾳιο, πος ποῦ Θ ΓΟ ῃοχ. 50} αϑίογίβοο, ἰηϊτο απά, ὁ 
ἄσιλευς πενθησει χαι ο, [τὰ 

Ἐχόςῃ, Ι, τς 27. 

βαομεντα ογτο- ϑαηῖρῖσλ, οὶ], 11. 24 

Ἂ οἷ. 2: 

Ρ- ΚΖ: 

ΠΟΙΤῪΣ 

ΤΟΙΣ 

ἊΣ ΚΗ: 

ΠΟΙ τς 



ἘΞ δΟὶ. ἃ. 

ΩΣ ΧΧῚΣ. 

ΒΕ: ΠΟ]: 

61.1.2. 

γι. δΎω δοῶπε ΟΝ ΤΆλεροο προλῖπε ρὰχ παλερ ΓΟΪΎ πε- 

ῶ 

8 

ΧΥΠΙ,ΙῚ ᾽ . . . . , . . . . . ᾿ . ᾽ , ᾿ 

21 

20 

ἔνδειρε ΝΟΥΚβὰ ΠΡΗΤΟΎ κἂτᾶ ΝΕΎρ απ’ ΠΌΕΕΙΛΛΕ ΧΕ ἄνποκ: 

πε πχοεῖο. ᾿ 

βοτ πίεροο  υ ΤΟΥ Ἀπείβοτὶ ἄποκ πε ραλοοο ρος [πΗ}1 ΔΎΩ 
ΝΕΠΡΕΟΒΘΎΤΕΡΟΟ ᾿ΠΙΟΥΛΑ ΝΕΎΦΆΛΟΟΟ ἈΠΑΛΑΤΟ Εβο λ΄ ΤΟ κ51- 
πχοειῖο ἄσε! εορᾶϊ εχὼωΐϊ δίνη ΔΎ ΔΎΩ εἰὸ ΟὝεΝε πρώλλε' ΧΙΝ 
ΤΕ ΠΕ ἘΠΕΟΗΤ ΟὙΚΩΘῪ πε ΔΎ ΧΙΝ ΤΕ πε εἰπὲ θεὲ 
ἈΛΠΙΝΕῈ πὲ ΠΟΥ͂ΝΕ ΝΗΔΕΚΤΡΙΝΟΝ. ΔΎΩ ΔΟΟΟΟΥΤΝ ΕΒΟᾺ 
εροῖ ποΎειπε πόιχ δύ τ ἀπο πτᾶλπει ΔΎ οΟὙππὰ δΔο- 
“τ ΟὟΤΕ Ὑπὲ ΜΝ πκᾶρ᾽ ΔΟΙΝῊῪ ερρᾶϊ ἐθιερουο  ἌΗ ΧΑ ΘΝ 90- 
βἄοιο. Ξε ΠΝ ΟΎΓ ΤῊ} Ὁ ὉΠ τον ον ἐς τ ον 

ἐρῶᾶν πᾶνολλοο Ἅε ΚΎΊΟΟ εβολον πεοᾶπολλιᾶ ΤΉΗΡΟῪ 

᾿ποοᾶρ,ερ, ἐν Ν ΤΟΔΗ ΔΎΩ ἥσεῖρε ΝῊ ΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ ἈΝ πηδ᾽ 
δῖ ογῶνρ, ἀνδώνδ᾽ ΔΎ ΠΝ ΔΑΛΟῪ ἄπ. ΠΝΕΟΝΌΟΒΕ ΤΉῊΗΡΟΥ 

ποενᾶρ ΠΕΎΛΛΕΕΎΕ Ν᾿ ὙΤΑΙΚΔΙΟΟΎΝΗ πτδοᾶδο ἀνδνο π- 
δητο. πί|ογυωω πλλοῪ ἂν Ἀπᾶπνολλοο πεέχὲ πχοεῖο ἤθε 
ΕὙΡΕΟΚΤΟΟΣ ΕβΟᾺ ΟΝ ΤΕΟΘΙΗ ἈΜΠΟΝΉΡΟΝ πον. ερωᾶν 
πλικάιοο Ἅε οἄριϑοι εβοἋ ΝΤΕεΟλΙΚΔΙΟΟΎΝΗ ἥάεῖρε πουᾶλι- 

κιὰ κᾶτὰ πᾶπολδιᾶὰ ΤΉΗΡΟῪ πΎδολΔῪ ΠπΟόΙ πᾶπνολλοο πες- 

ΔΙΚΔΙΟΟΎΥΎΝΗ ΤΗΡΟΎῪ ΝΝΕῪΡ ΠΕΎΛΛΕΕΥΕ ολλ πεὸὶ 'πᾶράπτοωλα 

πτδοδδο ΠΝ ΔΑΛΟῪ ολλ πεηνοβὲε πΉδοᾶδοε. ἄγω ἅτετη- 

ΧΟΟΟ ΧΕ ΠΙΟΟΥΤ ὡν ἂν ΝΟῚ ΤΈΡΙΗ Ἄπχοειῖο. οὐαὶ 6Ε ΤΕΝΟῪ 
πηΐ [ΤΉΡῸ] ἈΠΙῊΔ᾽ ΜῊ ΝΎΔΡΘΙΗ ΟΟὟΤῸΝ ν᾽ ΤΕΤΉΘΙΗ π- 

ἸΤΟΥΤΝ ΤΕΤΕ ΝΟΟΥΤὼΝ ἅν. ΦΆ᾿ πτρε πλικᾶιοο Ἅε ΚΤΟΩ 

ΟΥΓ. Ξ- ὅτ. ἐγένετο --- " ςοά. - Μ. οπλ. καὶ ἃ ἴηϊο -- ρΡἤπι. τε πε βοηρίασι π- 

τευ πε, 5ε4 πὶ ἀε]θῖ) σΟΓΏΪΤΟΣ -- ἐπεοη τ, Μ. οΔΠΕΟΝῪ, Κ50Γ. - αΓ. χαὶ ἕως χατὼ 

- Μ. οἷῆ. τοε Ἄπιπε, απδ6 ἴῃ ϑυγο-ποχ. ἀβίθειδοο ποΐδητυσ --  πουῶπε πηΐλεκ- 

τριίπον -- ἡλεχτροὺ --- ἢ εροὶ - Μεπιρῇ., Ἴθῖοσὶ οὔ. - ροϑῖ πσίχ Μ. δαά. πρώκι 

-- ΧΥΠ]Ὶ, "' δε - Αἰοχ., αγ. και, Μ. -- ὅυγ. οὔ. -- ροϑῖ τηροὺῦ οὑπὶ Μ. οἷν. ων 

εποιὴσξ -- Ροβῖ επδτ ΤΟΛῊ οοή. ΟἹ. ΤΗΡΟῪ --- ̓" Μ, ρῥτγαθιλῖῖτ. χαὶ -- περποβε, Μ. πεο- 

διολιδι, ὅτι, τὰ παραπτωματα αὐτου; ΑἸοχ. αἱ αδικιαι -- ἷπς ὑἂπὰ οὔπι Μ. 

οὔ]. ὁσὰ εποιησεν --- "δ πτΓογώω δα -- Μ. εἴ ΑἸοχ. οτι ου βουλομαι; ϑγυτ. Ξε ΟΥ. μὴ 

θελησει θελησω --- “ὁ Ἅε -- ϑυ7γ. οἵ ατγ., Μ. οἱ. -- ροβῖ αἰΐθσ. πηρὸν ϑδδία. ἰτοῦατα 

οὔ. ἃς ἐποιησὲν -- ρα πεηπᾶδρᾶπτιαδ τ εν τῷ παραπτωματι αὐτου, Μ. ἴῃ ρίατ,. 

-ἰιρᾶκ πραποβε, 501. -- ὅσ. ἴῃ ρίαγ., Μ. εις πιποθι ΤΉΡΟΥ -- ἢ Μ. οὔἱϊ. ἃ οὐτὴξ 
ἀϑαὰς ἃἀ οοὐτῶν δὴ -- δ᾽ Ἅε, Μ, ὅγγ. οἵ γ. οἱ. 

ΝΠΠ, σα Μ. οὔὰ. καὶ δαηῖθ τίς -- δοεῖ -- Μ., πες ποῇ δυϊσ. οἵ πθῦσ. φϑοϊαϊὲ, 

Εσζοοιν. ΝἼΠ, τ1-3. ΧΥΤΙῚ, 21-.26. 
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ΕβΟΆΡΝ τευ λικΔΙΟΟΎ ΝΗ: ΔΎΩ παεῖρε πουπᾶραπτωλαδ' πο- 

ΛΟΎῪ οφᾷὰχ ππᾶράπτωκὰ πτδηᾶδο ΠΝ ΔΑΛΟΎ δρδὶ πΠΡΉΗ ΤΩ. 

97 δῖλ πτρε πᾶνολιοο Ἅε ΚΤΟΟ εβολροῆ πτεηδπολλᾶ Π τ δο- 

ἄδο ἥσεειρε πουρᾶπ "τ ΟὙΔΙΚΔΊΙΟΟΎΝΗ πᾶὶ δοθᾶρερ, ετεῶς- 

5 ΨΥΧΗ ΔΎΩ δΔοΚκΚτΤΟοΟ ἐβολον περαπ τώδο τε ΤΉΡΟΥ π- 

9 τ δοδδᾶν οὴ οὐ, ἀν δπο, ἀΎ ΜΝ ΔΆΛΟΥ ἄπ. ἄγω πὰ 

πΗΐ ΠΗ χὼ “100 χε ΠΟΟΟΎ των ἂν ΠπΟῚ ΤΕΘΙΗ ἌἌΠΧΟΕΙΟ' 

ἍΔΗ Π͵ΎΔΦΙΗ ΟΟὙΤῸΝ ἂν ΠΗΪ ἈΚΠΙῊΣ ΤΕΥ ΝΘΙΗ Π͵ΩΟΥΝ ΤΈΕΤΕ 

ὃ ΠΟΟΟΎΤωΝ ἄν. ετβθε πᾶϊ ηδῖτ ρὰπ επουὰ ποσὰ τ Ν᾿ 

ΠΗῚ ᾿“πΠ|ηΔ κἂ τὰ ΤΕΟΘΙΗ πεέχὲ πχοεῖο ΚῊΤῈ ΤΗΥΤΝ Ππτετῆ- 
σἄᾶρϑε ΤΗΥΤΝ εβθοὸλ πεν Τδο ΤῈ ΤΉΡΟΥ ΔΎΩ ποενᾶ- 

8ι πε ΝῊΤ Ν᾿ ἀν ΕὙΚολδοιο πχΙΝΟΝο: ΝΟΎΧΕ ΕΒΟΧ ΔΩ Ν 

ἘΝΕΤ ΑΝ τ δ ΤῈ ΤΗΡΟῪ ΝΎ ΔΤΉΕΤ ΝΑ ΔΎ ἘΡΟΎΝ ἐροΐ ΝΜ ΉΤΤΕΤ π- 

ΧπΠῸ ΜΉῊΤΝ ΠΟΎΡΗΤ πβρρε᾿ ΓΝ ΟὙππδ ἜΝ Βρρε' ΔΎΩ ΕἾ βΒε ΟὟ 

8 ΤΕΥ ΗΝ ΔΑΛΟῪ ΠΗΪ ἈΠΙΗ Δ᾽ χε πἰοΎε πλλοὺ ἂν Ἡπετπᾶ- 

ἈΛΟΎ πέεχε πζοεῖο. 

ΧΙΧῚ ΠΠΎΉΟΚ φὼωκ πηρε πρώῶϑδε χὶ ΟὙΤΟΕΙ͂Τ εχ πᾶρχων 
3 ἌΠΙΗΔ ΠκΚΧΟΟΟ ΧΕ ΕἼ θεὲ ΟὟ Τεκρ ΔῪ ἄορ ΟὟ"Δ0 Ἀλλλου 

Θ΄ ΤΆΛΗΤΕ ΠΡΕΝΜ ΆΛΛΟΥ ἄσδεθε πεέολλᾶο 9. ἜΤ ΆΛΗ ΤΕ ΠΕ ΛΟΎ᾽ 
3 'δΎω οὙδΔῚ ΤΕ πεολλᾶς »λΑλΛΟΎΪ Δα π τ Εβθ0Ἃ δἀοΡ ΟὙΛΟΎ' 

4 Δούτοᾶ θο ετῶρπ πρεστωρπ ΔοοΟΎεα ρῦμε. ΔΎΟΩΟΤΑΆ ετ- 

βηη το πόΙ ππρεθῆοο ΔΎΟσΟΠΕ Ο.51 ΠΕΥΤΔΚΟ ΔΎΝΤΟ ΟΝ ΟΥὐ- 
6 «90106] εορᾶΐ ἐπκᾶρ, ἴκηλλε. ΔΎΩ ΔΟΗΔῪ χὲ ΔΎΘΕΤΟΙ ΠΤΟΟ ΤΟ 
ΔΎΩ χε ἃ τεούολε Τἄᾶκο ἄσοχ: πκεουὰ Ἐβολον πεολᾶο 943.- 

6 ἈΛΟΎΪ δοκᾶδοι ΠΟΥΛΟΥ. δοῶπε Ν᾽ ΠΆΛΗ ΤΕ ΠΡΕΝΔΛΟΥΪ ΔΎΩ 

ἐσ πομεον -- 501. οἵ ὅτ. χαὶ ἀποθάνη; Μ. οπ΄. --- Ἶ λε-- Μ., ὅγγ. Ξ- συ. και -- 38 ροβῖ 
πτηροῦ Μ, δαάά. πεν πε ιϑετδοεβηο -- αἰϊ. δΎω -- Μ. εἴ ψαϊρ., ὅγγ. Βερσ. οἵ ὅσ. οπι. 

δ ςσβε πδῖ - Μ. Αἰεχ. αϊρ. εἴ Βεῦγ., πες 

ΠΟη ϑύτγο- ΠΧ, 50 ἀϑίοσίϑοο, Οἵσ. οπι. -- Μ, οὔ. δῦ γώ ποεμδώσωπε Π564116 84 ἤη. ν6Γ5. 

-- “" δηΐς πτετῆρϑιη σππὶ Μ. οπη. οὐχ! --- 

-- ΕὙΚΟΆΔΟΙΟ (51) τπιχιπδόπο -- εἰς χολάσιν αδιχιας --- "ΓΜ. οὔ. ἀκλλῶτη οἵ 566 1685 

πηροῦ -- πτδιτετηδδν -- Μ, οἵ ΑἸοχ., 5.01. - Οσ. ας ἡσεῤησᾶτε -- πτετπαπο, Μ. εἐρε- 

τεμσί, ΓΟΙ4Ὸ1 καὶ ποιησατε -- ΡΟ οὐππδ οοά. ΠᾺΡ. ΟὙΠΙΗᾺ --- ΧΙΧ, ' πῆρε ἐπρλλε 

- Μ. ὅγτζ. εἴ Αἰοχ,, ασ. Ψα]ρ. οἵ ἢ ργ. οη. --- ἤ ἃ ῥυιοῦὶ οῖτ τάκ τε 5616 δά αἰΐογ, πρεν- 

ἌΑΟΎ ΓΗΪΠΌΤΠΟΙΙ σΠαγαςίογα ϑογῖρία 51 4]16η)ὰ ΠΊ. ἴῃ {πὰ -- Μ. ἴῃ πῃ, δἀ4. οὐορ, ουὐοτ 

{- ογω τὶ πε ποῦλοτ ππεολλδο ᾿5 5301 --- ΄ 146 ΟΠ. χαν Ὁ 1η1{|ο -- πρειτώρπ, Μ. ἴῃ 

51ην,, -- ζοή, πηθπάοϑβα δεονγονελ --- ἦ σαπΊ Μ. οΟπΊ. κα! ἃ 1Π|1|0 -- ππρεθποο, ἰαρα τ- 
ϑεθποοῦ -- πευτᾶκο -- ὅυγΓ. εἴ Οἵγ,, Μ, πεητᾶκο -- δηΐα ΔΎΤΟ οΟά, ΟἸΉ. χα! --- " τεοδῦλι 

Ξ Μ,, ὅυζσ. Ξ- Οσσ. η ὑποστάσις αὐτῆς -- υ6πα οὰπὶ Μ. οπι. καὶ δηΐθ δοῖι --- δα πε 

-Μ,, ὅγχζ. - τσ, καὶ ἀνεστρέφετο - ροβί πρεπλλουΐ οοά. οὔλ, λεὼν ἐγένετο. 

Εζεςβ. ΧΥΠΙ, 27 -- ΧΙΧ, 1τ-ό, 

ΤΡ ΉΥΣ 

δο 1: Σ- 

ἘΡΟΙ ΟΝ 

ε Ῥ- πε 8 

ΠΟΙ : 



ΒΟ, Ὡς 

ὦ Ἶ ΣΑν ὖν, ἡδι νΣ ΔΕ ΥΝ τὸ λυ ὙΦ ΜΉ ΚῸ, δ. Δ δὴν 
μι Α Ὑ Λ Τὰν λ ζ ὡς ᾿ ΤΥ ᾿ Σ ΕΝ Ν - Φ-- Ξ ΤΙ » , 

͵ - ἜΦΑΝ δ ΠΡ κα ς, ΤΣ ΤᾺ 
᾿ ἌΑΣΙ ἣν ἡ ον Δ δ 

208 ; 

τ οβο ετῶρπ πρεν τῶρπ ΔΟΟΎΕλΑ ρώλλε ΔΎΩ πΕΘΛΟΟΝΕῚς 
πε δῖὶ πεν. Ὑ δα ἘΝΕΎΠποΟλιο ἀυω δα τᾶχε ππκᾶρ. 

8. ἊΝ πεοῦχὼκ ΕβΟᾺ οιταλ ΠΕΦΡΟΟῪ τἀπεοιελρη. δΔΎΤ πη- 
δέθνοο πόα! εβολον πεχωρὰ ετλλπεοκωτε ἀΎ ΔΎπωρ 

9 ΠΝΕΎΩΘΝΗΥ ΕΒΟᾺΔ εχο] ΔΎσΟΠΟ οὺν πευτᾶκο ΔΎ που- 
«ΟὙΟΟ] ἐρῶς] ΔΎΝ ΤΟ οὴ οὙὐτ δ λελυρὰ ἐρᾶ τὸ ἌΠΡρΡΟ πτβᾶ- 
βυλων ΔΎ ΔΎΧΙΤΟ ΡΟΝ ΕὙΩΤΈΚΟ χὲ ΠΝΕΎΟΟ ΤΑ Επεοὶ- 

ι. ΦΡΟΟΎ ΦΙΧΝ ΝΤΟΟΥ ἈΝΚΠΙΗΔ. ΤεΚκλΑ ΔῪ εἐ00ὺ θεὲ ποΎβὼ 
πελΟΟΛε' ΘΕ ΠΟΎΘΡΗΡΕ οὴ ΟὙΒὼ πρεέραᾶν ἙοὐτῊῦ διχν οΥ- 
ἈΛΟΟῪ ΝεοΓοΟΎω κἰπεοκᾶρποο δοωπε ΕΒΟΔΘΙΤΝ ΟὙΔΛΟΟῪ 

ι ἐνᾶϑθ. δύΎωῳ οὙδέερωβ δέωπε ΝΡΗΤΟ Ἔρρδϊὶ εαἣ᾽ τε- 
ΦΎΔΗ ΝΝΘΥΥΟΎΛΛΕΝΟΟ᾽ ΔΟΧΊΟΕ ΟΝ ΤΈΟΦΘΙΗ ΝΉΆΛΗΤΤΕ ΠΡΕΝΟΟΔῪ 

9. ΔΎΩ ΔΟΝΔΎ ΕἸΤΕΟΟΟΤ ολκ πᾶυᾶι πνεολρ δΔΎΦΟΡΒεΟ οΝ 
οὙδώνΝ Τ᾿ ΔΎΩ ΔΎΝΟΧΟ εχλλὶ πκᾶρ᾽ ΟὙ ΤΗῪ πδορὰ δ τρε 

πεσοΤ π ΟΟὟε ΔΎΧΙΚΒβδ ΜΔΟΟῪ ΔΎΩ ΔΟΚΘΟΟδΟΎ πόϊ πόε- 
ι3.. ρῶβ πτεούολα ΔΎΚΩωΡΥ ΟχΝεο. ΤΕΝΟῪ 6ε ΔΎΤΟΟΟ δ᾽ πχᾶ!ε 
“Φὴ ΟὙΚδρ, ΕΝ ἈΛΟΟῪ ΠΡΗ ΤΟ. ΔΎΚΩωΡΤ εἰ εβολρῖς πόερωβ 
πνεοοτπ ΔοΟΎΟλλΟ᾽ ΔΎΩ πεοζθοοπ ἂν ΝΡΗ ΤΟ ΠΝΟῚ ΟὙδέρυβ 
ΕἸ ΧΟΟΡ᾽ ΤΕΦΎΥΔΗ ἔἕὐκη εΕὙπᾶρα Βολη ἽΝ ΉΤΟΕΙΤ ἀΎὼ ον δίϑῶπε 
ΕὙΤΟΕΙ͂Τ.: - 

χχιι ἄγω δοίθῶπε ο΄ὴ᾽ τ λλεροᾶζϑοε προλῖπε ἈΣπΆλεο ΓΟῪ ΝΕΒΟΤ 
ἈΧΠΆΛΕΡΣΓΟῪ ΝΕΒΟῪ ΔΎΕΙ πόϊ ρεῦρῦλλε Εβ ΟἌΘΝ ΝΕΠΡΕΟΒΎΤΕΡΟΟ 

9 ἈΠΗΐΪ ἈΠΙΗᾺΔ ΕΧΝΕῈ ΠΧΟΕΙΟ ΔΎΡΛΛΟΟΟ ἈΠΑΛΑΤΟ Εεβολ. πῶᾶχε 

89 ἌΠχοεις δοίπε δροΐ εχ λθὸΟ χὰ πηρε Ἀπρωυϑλε 

1 πεαάλοοπε - ὅ0ζ. οἵ ὅγ., Μ. πδϑλλοίῦι -- απο δος - Μ. οὔ. χᾶϊ -- Δι τὰ- 

χε (βἰς), ἰερα δε τᾶκε; Μ. οὔ. ργαθοθάθηβ δύ ---- ὃ Μ. δά. ἃὉ ἰηϊτῖο πδαον ππειυττς 

Πίης οσαπὶ ϑ8 14, οἵα. χαὶ -- ππρεϑπος αἵ Βαρτζα ---- ϑ δΎζ.... ἐρῶς!, σεῖο χαὶ εθεντο 

αὐτὸν ἐν κημῷ, Μ. οπι. χαι -- ΔΎΤ το -- Μ. οἵ ΑἸδχ., ὅγ1. -- 6γ. λθε -- οὐτδιλεὰ- 

τρᾶ (510), ρίῸ γαλεαγρὰ --- ᾽δ ἀπῖθ αἰῖογ. πῖϑε -- Μ. ὅυγ. οἵ ΑἸοχ. οὔλ. χᾶϊ -- εὐτὴδ 
ις δ᾽ 

ϑικτε ΟὙΆΛΟΟῪ -- ΘΥΓ. οἵ αγ. ἐν υδατι πεφυτευμξενὴ Μ. οἱ. -- πεοξζογω.... Δα! πε, 

Μ. εοὖ' πουουτᾶρ διχεῖ οὐλουαλι ἀσκοον δοιυῶπι, ὅυγ. τ αγ. ὁ καρπὸς αὐτῆς 

καὶ ο βλαστος αὐτῆς ἐγένετο --- ἰδ πρητ -- Μ. ὅγγ. δυ]ρ. οἵ μεῦτ., αγ. αὐτὴ 

- πηιρυνούάλεποο -- ἡγουμένων -- δηῖϊο Δοκιοα ΟΣ Μ. οἱ. καὶ --- 3 ςοά. οἴ. χα 

Δ ἰπιτῖο οἵ δηῖθ οὐτῆν -- ρΡπῖῃ. δώ -- Μ,, ὅγυ. - Οὕὐ. οἱ. -- Δφμευοοδὸν (5ἰς), ΡΙῸ 
δι οονε --- (ἢ πτεπον δέ, ϑυΓ. - τὶ καὶ νυν, Μ. οὔ. καὶ --- δ ςὰτὰ Μ. οὔϊ. χαὶ 

Δ ἰηἰῖο οἵ ἃηῖς Δαογοιλδ --- ΧΧ, πάλε ον πεθοτ - Μ. ὅγγ. ΑἸοχ. αἰϊαας, πος 

ποη ΝΡ. οἵ Ποῦτ., ΟἿ. οὔλ. -- νοῖρα Ἐζτπαλβοῖζονυ πεβοὸτ ἄνεὶ πδὶ ἴῃ ταβατὰ ; Μ. 

ϑυγ. Να]ρ. Ποῦτ. ΑἸοχ. οἵ 11] δεχατὴ τοῦ ὕηνος) ατ. πεντεχαιδεχατὴ τ. ι- - ἀμ 

διΎΘΑλοΟΟ οαπὶ Μ. οὔ. καὶ --- " ἴῖϊθπὶ σαπὶ Μ. οὐχ. καὶ ἃὺ ἰαϊτο. 

Εχεοοι. ΧΙΧΝΧ, 7 - ΧΧ, ττ}. 



209 

ὠᾶχε ἈΚ ΝΕΠΡΕΟΒΎΤΕροο ἈπΆδΔοο ΚΧΟΟΟ πδΔΎ χε πᾶ ΠΕ ΤΈρΡΕ 
πχοειο Χ ἈΛΑΛΟΟῪ ΧΕΝῈ ΤΕΥ ΝΝΗΥ ΠΉΩΟΥΤΝ ΕΝ ΟΥ Τοπρ, 

.« ἄποκ χὲ εὐὐῶπεὲε νδουώωβ ΝΗΤΝ πεέεχὲ πΧοεῖο Η ΕΝῈ 
δὴ ΟὙΧΙΚβΔ᾽ ἔηνᾶχι Ἀπευκβὰ πῆρε Ἀπρωλλε ΔρΡΙΆΝ ΤΡΕ 
ΝΔῪ πηδπολλιᾶ ΝΝΕΎΕΙΟΤΕ δΎω πκχοοῦ ΔΎ χε πδΐ 
ΝΕΤΕΡΕ πΧΟεΙΟ ΠΝΟΥΤΕ Χὼ "ΝΛΟΟῪ ΧΕ ΧΙΝ ΠΕΡΟΟΎ πτδι- 
ΟΕ πΗΐ ἈΜΠΙῊΔ ΔΙΟΎΟΝΦΤῪ ΕΟ ᾿πεοπερλλᾶ ἈΠῊ: πίδκωβ᾽ 
ΔΎΩ Δί ΤΓΡΕΥΟΟΥΩΟΝΤῪ ολλ πκᾶρ πκηλλε ΔΎΩ ΔΙΚΟΟΠΟΎ εροΐ 

8 Εἰχὼ ““1ὸ0 χε ἄνποκ πὲ πχοεῖο ΠΕΥΝΝΟΥΤΕ. φϑλλ ΠΕΡΟΟῪ 
ΕΑΔ Ύ διδλλᾶοτε ἈΛΑΛΟΟΎ ΟΝ Τό Χ ΕΝ ΤΟΎ Εεβολρλλ πκᾶρ, 
ἩΚΗΛΛΕ ΕΡΟΎΝ ἐπκὰρ πτ δίοβ τῶ τ ἢ πΔΎ εὙὐὙκᾶρ, εὐονε ερω- 

7 ΤΕ ΕβΒΟᾺΔ οι εβιω" ΕὙΛΛΟΎΣΟ, πε πᾶρὰ κἂᾶρ 9. δύω δί- 
ΧΟΟΟ ΝῊΤΝ χε δρε πουὰ πογὰ ΔΟΟΥΤ Ν ΝΟΎΧΕ ΕβῸΧ πη- 
βοτε πνπεβδλ ἀγὼ “πρχώρϑι δὴ ΝερβηΗηνε ΠΚΗ 41ε Δ ΝΟΚ 

8 Πὲ ΠΧΟΕΙΟ ΠΕΥΠΝΟΥΤΕ. ΔΎΟΔΦΟΩΟΥ ΕΒΟΔ λλλλοὶ ΔΎω που- 
αῷ εὐοῶτ αὶ πουΐ ΞἈΠΟΥΝΟΥΧΕ Εβ0Ὰ πΉΒΟΤΕ ΝΝΕΎΒΔΔ ΔΎΩ 

ΝΕΟΒΗΎΕ ΠΚΗΛΛΕ ἙΠΟΥΚΑΔΎ ΠΟΩΟΎ. δίχοοο χε νδπωρτ 
πλόον Τὸ εορᾶϊ εἐχ Ύ ετρᾶχωκ ΕΒΟᾺ ΝΎΔΟΡΥΗ ορδϊ π- 

9 ΘΗΤΟΥῪ οὴ ΤΆΛΗ ΤΕ ππκὰρ πκηλλε. ΔΎΩ δΔῖΐδδο χεκᾶο π᾿ ΝεΥ- 
χερλὰ πᾶρδιὴνὶ᾽ ἘΠ ΤΗΡΟΙ Δπεέλθῖτο ΕβοᾺ πῆρεθνοο πᾶϊ ΝΜ ΤΟΟῪ 
ΕἸΟΎῪ Φ΄ὴ᾽ ΤΕΎΛΛΗ ΤΕ ΝΕΝ Ὶ ΔΙΟΥΟΝΟΤ ΠΗΔΟΡΑΔΎ ἈΝΠΕΎΛΑΤΟ ΕΒΟἋᾺ 

ι. ΕΤΡΑΝ ΤΟΥ εβολρλὶ πκᾶρ, πκῆλλε. δίχι ΤΟΥ ερρδᾶϊ ἐπι δῖε. 

Ρ 
Η 

1 εἀἰ ΓΗΔῪ πηδπροοτᾶταλὰ ΔΎΩ πᾶλικδισαδ ΔΙΟΎΟΝΦΟΥΎ 
ἩΔΎ ΕβΟᾺ πᾶὶ ετέρε πρώϑλε πᾶλΔῪ πμανο ορᾶϊὶ ΝΘΗ ΤΟΎ. 

12 ΔΎΟ πδκεοάββᾶ τον πᾶϊ πτδίταλΎῪ ΔΎ ΕἸΤΡΕΎ πε 

ἢ ἩπΆδοο, Μ, 5 πδΆδοο, Ναΐ. Ψα]ρ. οἵ Ποργ. 7εγαοὶ, ὅγτγ. -- Οσ. τοὺ οἰχου Ισραηλ 

- “επε -- χε επε -- ροδί εὐπουΐ Μ. αἠά. σθριερουῶ πώτεῖ -- ςοά. τηπδουώωβ ΡῥΓῸ 

-ηδογώωθ ; Μ, ὠϑεςι ΟὙΕρΡΟΎΩ εἰερου πῶσ, εἴ ΟἢἹ. πεχε πίχοείο --- ἘῊ αροϑῖ 

ἃ (φοΙοΓ5 -- " πποντε - Ναϊρ, ΠοΡζγ. οἵ ΑἸοχ,, Μ. δάά. »βποιὰ, ΒΓ. 1ἴπ Τοχία [μμλο [μὸν 

ἴῃ πηᾶγρ. ἰονδὰ ον], Οτ. οπι. ὁ θεὸς -- ἀηΐα δου οΟά. οπ|. καὶ -- Μ. ομῇ. 
ἌὐπΗϊ -- ΔΙ ὉΠΟΎ εροΐ -- Μ,, ὅ5υἵἿὟ. - στ, ἀντελαβομὴν τῇ χειρι μου αὐτῶν δ᾽ ξγ- 

ἌΔΟΥᾺΡ,, ἴἴ, ν. 15, ἰαρε ουουλρ, -- πᾶρδ - πάρα --- ἴ ΠΗ τπτ ΡΓῸ πδν τ πρὸς αὐτοὺς 

-ἀκλασττι -- Μ,, οοἴοτ οι. -- Ο περβηνε - Μ, ραββὶπη ῥῦῸ εν τοῖς ἐπιτηδευμάσιν 

- " συτη Μ, οπ|, χα: ἃ ἰηΐο εἴ αἀπίε διΐκοοο -- ξέπκδρ, -- Μ. ϑὅυγ. ΑἸεχ. αῖ. ψυϊρ. 
εἴ ΠΕΡΓ., ΟΥ̓, οΠ|, --- " Μ. οτ. ἄνω --- '" Μ, -- ὅ5γγι. ας. μορτ. ΑἸοχ. αἰπΐαπς ἰηῖτῖο 
Παρ. καν εξηγάγον αὐτοὺς ἐκ γῆς αιγύπτου, ϑαΠ14. σαπὶ ΟΥ, οπ. -- ἀηῖο δἴχυτοΥ 
οαπη Μ. οπ. χα: --- 'Γ ἰΐδπη σὰ Μ. οὔ. χαὶ ἃ ἰηϊο -- πηδπροοταταιλδ. οἵ πᾶ- 
Δικδιώλιδ, -- τὰ προςταγματα μο» εἴ τὰ διχκαιωματα μου -- πιδῖ στερα.... παδῪ 

42 τ 5ΥΓ. οἵ Ογ,, Μ, πᾶὶ δαφδιῖρι σβακώον --- 12 πδὶ αὐοϑί ἃ Ἴοίογίβ. 

Ἐζεςῃ, ΧΧ, 4-12. 

μπτ 9} 1 τ 

ἘΡ. τς: 
σοῖϊν τς 

ἈΘΟ Κ2. 



ἘΠ οΟΪ, 2. 

910.»ϑ ὍΝ 

ἀλλαδειν ΘΙ ὙΔΆΛΗΤΕ ἈΜΡΠΕ ΤΕΎΛΗΤΕ ΕἸΤΡΕΎΕΙΛΛΕ χε ἄνοκ πεὶ 
πχοειο ΕἸΥ̓ΤΆΒΟ ἀλοου. δΔΎω δίχοοο ἈΞπῊΪ ἈΞΠΙΗᾺ ΟΝ τες 
ΡΗλλοο χὲ ἅλοοθε Φ΄ὴ᾽ πδουεροᾶρνε: ΔΎΩ ἈἈΠΕῸ Ἀλλλοοίθε πᾶτ-ο 
κελικᾶδιωλκλᾶ ΔΎΚΑΔΎΥ πουον πᾶὶ ετερε πρῶλλεε πᾶδΔῪ πθδδ 
ΝΗ ΤΟΥ ΔΎ πἀκεοά θὰ ΤΟΝ ΔΎΧΔΡΘΑΛΟΥ ελλᾶ τε. ἀΐχοοο χε 

ἐνάπωρτ απᾶσώων Ὁ εἐρρᾶϊ εχ οὶ πχδεῖε ἐο] Ο ΤΟΎ ΕβΟΔ. 
ΔΎΩ δΔιεῖρε χεκᾶο πᾶρᾶν ΝΠ ΝΕΎΟΘΟΤΟ ΕΒΟᾺ ΕΠ ΤΉΡΟΙ ψἅπελι- 

ΤῸ ΕΒΟᾺ πῆρεθνποο Νὰ: ΝΠΎΔΙΝ ΤΟῪ ΕβΟᾺ ἈΠΕΎΛΑΤΟ ΕΒΟΔ. 
ὅ ΔΎ ἄποκ ρῳ δὶν τἄσιχ εἐρρᾶΐ εἐχωοΥ δι τέρηλῖοο χε- 
κᾶο ΠΝ ΧΙ ΤΟΥ ΕἘΡΟΎΝ ἐπκᾶρ, ἘΠ ΤΗΡΟ πᾶὶ πτδίταδο ΝΎ" 
ΟὙΚὰρ, εἰ. ΟὟὙε ἐρῶ τε ΕβοῸᾺΧ δ! εβθιὼ εὐλλουλῷ, πε πᾶρᾶ πκᾶρ 
ΠΙΛΑΛ εΕβθοΆχε ΔΎΚω πουοῪ πηδλικδιώλιδ᾽ ἀΎω ἈἈΠΟΎΛΛΟΟςΘΕ 

δὴ πδλικδιωλλὰ ΔΎ ἈΠΟΎΛΛΟΟΙυΕε ΟΝ ἡ ΔοΎεροᾶρ πε" πᾶκε- 
οάᾶββδᾶπτον ΔΎ χδαρ»ΟΥ ΔΎΩ ΝΕΥΟΎΗΡ, ποὰ που ΝΝΕΎΦΗΤ. 

ἃ πᾶβ δὰ Ἴοο ΕἐρΟΟῪ ΕἼ ἈΚ ΟἿΤΟΥ ΕΒΟᾺ ΔΎΩ ἌΛΠΕΙΕΙΡΕ ΠΔῪ 
ΕὙΟΎΥΝ Τελιὰ ΟΝ Τέρηλλοο. δἄΎω δίχοοο Ν᾿ ΝΕΎ.ΘΗρε δὶ πχᾶϊε 
ΧΕ ἈΠρΆλοΟΟςθε ΟΝ ΝΝΟΛΛΟΟ ΠΝ ΝΕΤ ΠΕΙΟΤ ε᾽ ἀΎ πευλικδιυκα 
Ἀπροᾶρερ, ΕΡΟΟΥῪ πρχερῖλ ΤΗΥΤΝ ΟὟΤΕ Ἀπρτωρ, πλλλαδΎ. 

ἄΝΟΚ πὲ ΠΧΟΕΙΟ ΠΕΥΝΝΟΥ͂ΤΕ ἀλλὰ ἅλοοςθε ΟΝ πδουεροᾶ- 
διε ἄγω ᾿νδλικδίωμδ ρἄρερ, ἘΕΡΟΟῪ πετᾶ ἄγω 
πἄκεοὰ Β θᾶ τον ΤΒΒΟΟῪ ποεῶπε ΕὙλλΔΕΙΝ ΟΝ ΤΙ ΔΆΛΗ ΤΕ ἈΚ 
ΤΕΥΎΝΆΛΗΤΕ ΕἸΡΕΤΕΎΠΕΙΛΛΕ ΧῈ ἄνποκ πὲ ΠΧΟεΙΟ ΠΕῚΤ ΝΟΥ ΤΕ. 

ΠΤΟΟΥ λε ΔΎ δῶντ πᾶΐ ἈΝ ΝεΕΎΘΗρε ἙἈΠΟΎΛΛΟΟΙΘε ΟΝ 

πδοΎεροᾶρ νει ΔΎ πδλικᾶδιλλᾶ ἈΜΠΟΎΡ ἄρερ, ἘΡΟΟῪ εἄ Δ Ὺ" 
πᾶὶ ερῶᾶν πρώῶλμδεε ἀΔῪ ἀνᾶωνο ΝΡΗ ΤΟΥ πᾶκεοδ ΒΒ ἃ ΤΟΝ 

10 

17 

18 

ι8 ροβῖ αἰϊοσ. γώ Μ. ϑυγ. εἴ ΑἸοχ. δάἀά. χαι τὰ δικαιωματα μου φυλάσσετε τοῦ 
ποιεῖν αὐταὶ ἃ ποιησει αὐτὰ αἀνθρωπὸς χα' ζησεται εν αὐτοῖς" χαὶ παρεπιχρα- 

νὰν με ὁ οἴχος (Μ. πχε πεπμηρι) ἱἰσραὴλ εν τὴ ἐρημβὼ ἐν τοῖς προςταγμᾶσιν κου 

-- δῆτα αἰῖ. δἴχοος σὰ Μ. οἤλ. καὶ --- ᾿δ ΔΎΩ Ρῥχΐηγ. ΘγαΒ ἢ} δβϑῖ, Μ. οὔλ. -- Ρτὸ πιϑα, 

τοϑιϊτατα πὴ ἴῃ Γαβαγα αἰΐθμα Π1, ΠΙΟΓΑΙ 5 βου ρβοσαῖ ΤΉΡΕΙ --- ᾿ἣ ΔΎΚω ποίου - ϑυτ, τ. 

ψαυ]ρ. οὐ Πθρσ., Μ. ἀτπουᾶρερ, -- ἀσῶ ἀχπουάλοοςυε Θ᾽ πδλικδιώσα, ϑαυρογῆσα βαηῖ 
--ἰὴρ τοῦ πεγονηὴρ οἵ πε τοῦ ΠΠΕΎΡΗΤΥ ἴῃ ΓαβΌΓα ΔἸΙΘΠὰ Π1. --- ἦ ςὰ πὶ Μ. οὔ. και 
ΔὉ ἰπῖτο -- οο ἴῃ πιαγρ. αἰτοτα πχὰηὰ -- ερ τοῦ εἐροον εἴ ἰοῦ. εἰ τοῦ ζξπειειρε ἰῇ 

ἰδ ερ τοῦ πετλικδιαια, αἰτοτὰ ταβαγα βϑοσηάα ἢ. -- ΕὙΟΥΜ τελιὰ τ εἰς συντέλειαν --- 

ΠΑ ΠῸ ἴῃ ΓΑΒ Γα -- ἀαπρχερ κι 
Ν 

δωφελα ϑηποῦ, ΚΥΓ. Ξ Οἵ, καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδευμᾶσιν αὐτῶν μὴ συναναμισγεσθς 

παῖδ, Μ. οὐοὸρ περοωθ πειλιῦου οὐ, τῖπερ- 

χαὶ μὴ μιαινεσῦς --- 15 ΔΆΧΔ -- Μ., ὅ5γγ. - Οὕὑ. οὔ. -- "ὃ πρείύωπε - Μ., ὅγτ. -- Οἵ. 

χαι ἐστω -- ΕΤρετετπειλλ -- Μ. ὅυγ. Να]ρ. οἵ ΑἸθχ., προσ. οἵ ὅταες. του. γινωσχειν 

- Ξ' πτοοὺυ Ἅλε -- Μ., ὅγγ. - ὅσ. χαὶ --ρῖοὸ δδὺῪ ςοά. Ἰἰορὶς δα. 

Εχεον. ΧΧ, 13-21. 

.} 

ΝΜ 
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ΔΎχδΔΡρΛΟΥ δύω δίχοοο ετράπωδτ Ἀπᾶδών Ὁ εορᾶϊ ΕΧΩΟῪ 

Ὁ οἱ πχδᾶιε ετρᾶχωκ ΕβοΟἋ ΝΎΔΟΡΥΗ ερρδὶ εχώου. ἄγω δι- 

εἰρε χεκᾶο πᾶρᾶν πνεοχκώρϑα Ἐπ᾿ ΤΉΡΟ ἌΠΕΛΑ ΤΟ ΕβΟἋλ πῆδεθ- 

59. ΠῸΟ᾽ ἀΎω ΔΙΝ ΤΟΥ ΕβΟᾺ ἈΜΠΕῪ 3110 εβοᾺ. διεῖπε πη δασΟΙχ 

εορᾶϊ ἐχυοΎῪ Ν᾽ Τέρηλλοο ΕΤΡΑ ΧΟΟΡΟῪ ΕβοΟᾺ δὴ ΠΘΕΘΝΟΟ᾽ 

941. ΔΎΩ ΕἸΡΑΝΟΧΟΥῪ ερορδὶ εἐπερᾶ εβολ χε πνδλικδιωλλὰ 

ΠΟΥ ΔΎ ΔΎΩ πᾶπροοτᾶνᾶ ΔΎΚΔΔΥ ποώον πᾶκεοδ β- 

βᾶτον ΔΎΧΔΡ ΜΟΥ ΔΎΩ ἐρὲ ΝΕΥΒΔᾺ δι πᾶδφου πῆοΎῦ 

5 ἩΝΕΎΕΙΟΤΕ. ἄποκ ρῷ ἀϊΐ νΔΎῪ ΝεΝΠΡΟΟῪ ἄν λᾶ ἐν ἃ ΠΟΎΟΎ 

6. Ν᾽ ἈΦ) ρεπ λικδιώσκᾶ ποενδϑωνο, ἂν ορᾶὶ ΠΗ ΤΟΎ. τνᾶς- 

ΧΑΡΆΛΟΥ Οὴ ΝΕΤΟΥΎΤ ἈΜΛΟΟῪ δ. πτρᾶει εν ΦΟΟΥΤ ΝΙλΆ 

51 ΕἸΥ̓ΝΔΟΎΩΝ ΠΉΟΟΤΕ ετρὰ ΤΔΚΟΟΥ. ΕἼΒε πᾶι χε πνᾶρρλα 

ΠῊῚ ἈΜΠΙῊΔ πΘΉρε Ἄπρουϑλε ΠκΚΧΟΟΟ ΝΔῪ χε πᾶὶ πεΐτερε πχο- 

εἴἰὸ χῷ »"»»δἝοοΎ χε δρρδϊ ΕΤΈΕΝΟΥ ΔΎ δών τ πἂὶ πόιὶ νεῖτ π- 
38. ΕἸΟΤΕ οὴ Νευπᾶράπτωλλα ΝΥ ΔΎΔΑΎ ἘΦΟῪΝ ΕἘρΟοΟΥ. δΎω 

δῖχι ΤΟΎ ἘΡΟΎΝ εἐπκᾶρ πᾶὶ ΝΎΔΙΟΟΥΤΝ ΤΟΟῪ εἐρρᾶϊ εχῶεὶ 
ετρᾶ τᾶδο πᾶδο ΔΎΝΔΎ ΕΒΟΎΝΟΟ ΝᾺ ΕἸ ΧΟΟΕ ἈΝ (ΘΟῊΝ ΝΙΚΑ 

ΕΤῸ πρδιβεο ΔΎ τ ἀλε ΘΎυοΙὰ ἐρρᾶϊὶ ρὲ πλλὰ ΕἸ κα Δ Ὺ πΝεΥ- 

ΠΟΎΤΕ ΔΎΩ ΔΎΤΔΑΣΔΟ εορᾶὶ ΞἙ ΔΎ πεν ΓΝ ΟΎ εἰ ΔΎω δύυ- 
29. ΟὙΩΟΥΤΝ ΕβῸᾺ ΔΎ ΝΠΝΕΥΟΎΩΟΤΝ εβολ. δΔύΎω δΔιχοοῦ πΔΎ 

χε πιὰ πὲ ἄβᾶμ"ὰ χε ΕΤεΕ πεβὼκ ΕΑΔῪ ΜΉΤ Ν᾿ ΔΎ ΔΎ- 

0 ΟὟΤΤΕ εἐπειρᾶνπ. χε ἄβδννᾶ ωδορδὶ ἘΠΟΟῪ ΠΡΟΟῪΥ. ΕἼΒΕ 
πδί ἄχιο πηᾶϑρλλ ΠῊΗῚ ἈΝΠΙῊΔ χὲ πᾶὶ ὄπεέτερε πχοεῖο χω μι- 
ἈΛΟΟῪ χε εΐὲ τεσ πεχώρϑὰ ΛΟ ΤΝ φορᾶι ὴ πᾶ πολλὰ ΝΝΕετ π- 

Ἵ: Μ, οπι. υἱζ. δνω --- 23... τοῦ ΕΠ ΤΗΡΟΙ ἴῃ ΓάΒΌΓα -- ΔΎΩ δίππτου - ὅτ. καὶ εξη- 

γάγον αὐτους; Μ, ὅγγ. Ψ]ρ. ΠοΡργ. ΑἸθχ. δας ων εξηγαγον αὐτοὺς --- “ὃ δίειπε 
Ξ- Οσ,, Μ. - Αἰοχ. ρσγαθηητι. καὶ, Ψα]ρ. ΠοΡΓ. οἵ ΘΥΓ. 1 ογιηι --- αἰ, ΔΎ - Μ, ΑἸΪαχ. 

5υΓ. Ἄα]ρ. εἴ ΠΕΡ Γ., ΟΥ. ΟΠ]. ---- “Ἢ πδιπροοτδτλλδ -- τὰ προςταγματα μου --- "ὃ σὰ Μ. 

Οπη. καὶ δΌ ἱπῖτ|0 -- οἵ πετουτ - Μ, ὅϑγγ. Νυ]ρ. περγ. ΑἸοχ. γαῖ. αἰϊΐΐασις, ατ. εν 
ταις δογμάσιν - δοοῦτ - Μ,, οσοἴογὶ Οη,, -- Μ, ροβῖ πποοτε αἀά. πἴπτε τεῦ δν 
-- Ἰάοπὶ οαπὶ α]ρ. ΠΟΌΤ, ὅυγ. εἵ ΑἸοχ. δάά. ἴῃ Άη. εἰναὰ Ὑνωσιν οτι ἐγὼ χυριος 
--' ὁπ πενπδράπτω» δ. -- εν τοῖς παραπτωμασιν αὐτῶν -- ΕροοΎῪ 50ΠΡα6. τηθη- 
ἄἀμπι, ΡΙῸ εροι -- εμε --- “" πιδοι ΠΡΓΑΓΙΪ ἰαρδιι5, ἰαρῈ πδὺ -- αὐτοῖς -- ε ῬΙΙΟΓΙΒ εορδῖ, 

Ὧδς ΠΟΙ 00 π|ι45 ΨΘΓΡΟΓΙΙΠῚ ΕβΟΎΠΟΟ τειν ἴῃ Γαβαγα -- Δηΐο ΔΎΤδΔ',ἈΕ οαΠῚ Μ. οηϊ. Χαὶ 
-ἰ πδύ, αυ04 ο5ῖ ΡΓῸ 2 δν, οἵ ππΕΥΟΎΟΥΙ ΕΒΟᾺ ἴῃ ᾿πυγὰ ; Μριρῃ. πρδπουώτει 

-- 39 κβδαιδ δῖ5 ( ΠΏΣ) - Οταες., Μεηρη. δβδηδ - αΐῖ, αβανα, ΑΙοχ. αββανα 
- ᾿" πχοειο -- ὅτσ,, Μ. -- ΑἸἰοχ, χυριος χυριος ο θεος,, 1ά6Π) ϑυσο--Ποχ., 56ά [σι ἴῃ 

ΓΩΔΤΡ.», Ψυϊρ, τ-- Πεῦγ. 1)οηηΐηιι5 1)61|5 -- απο πδιοαλιδι Μ, αἀά, πιλβοαλλίοις πελλ, 

Ἐζεοῖ. ΧΧ, 22-30. 

ἌΘΟΪ 2. 
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ΕἸΟΤ Εἰ ἀΎω εἐἣῈ ΤΕΥ ΝΔΠΟΡΝΕΎΕ ΠΤΩΟΤΝ δ᾽ ΠΑΡΟῪ ΠΝΕΎΒΟ ΤΕ" 
ΔΎΩ ενὲ τεσ νἄχεραλ ΤΗΥΤΝ ορδᾶὶ οὴ πάπᾶριχη ππε- 

ΤΕΥ ΛΟΟῪ ΟΝ ΝΕΤΕΥ Πππρ Χ ἈΑΛΛΟΟΎῪ ΕΒΟΔ ΟΝ ΝΕΤ ΠΟῪ - 
ὡς 'ΤΗΡΟῪ οὐ ΦΟΎΝ ΕἘΠΟΟῪ ΠΡΟΟῪ ΔΎΩ ἄνποκ ἔνδογώῳωβ 
ΝΗΤΝ πΗΐ ἈΠΙΗᾺΔ ἴον ἄνοκ πεχὲ πχοειὸ χε πὑηδουώωβ 

ΝΗΤΝ ἄν΄ ΔΎΩ εὐὐὑωπε πᾶϊ πδει ἐορᾶ! εχλὲὶ πετπππᾶ. ΔΎΩ 
πονᾶπε ἂν κἂτὰ θὲ ΕΤΕΤ ΧΩ ψ1λλ00 ΝΟΥ Ν᾽ ΧῈ επν- 

πὰρ θὲ πνρεθνοο ἀΎ θὲ ΝΝΕΦΎΔΟΟΥΕ κπκᾶὰρ ετρενόϑλλοθε 
ππε ἊΝ πῶνπε. ἴετβε πᾶὶ τον ἄποκ πέχεὲε πχοεῖο᾽ χὲ οὴ 

ΟὙδΙΧ ΕΟ ΧΟΟΡ ἈΔΛ᾿ ΟΥ̓δθοΪ εὐὔὔἴχοοε "Νὴ ΟὙΝοῦ πόδ τ Ὑπᾶρρρο 
ΕΝ ΤΗΥΤΝ ΠΡνΎΔΝ ΤΗΥΤΝ ΕβΟΔΟΝ ΝπΆδΔΟΟ᾽ ΔΎ πητδοὺπ 
ΤΗΥΎΤΝ ἐροΐὶ ΕΒΟΔΡΟΝ περζωρδᾶ᾽ πᾶϊ π᾿ δίχεερε ΤΗΥΤ Ν ΕΒΟᾺ 

ΝΦΗ ΤΟΥ Νὴ ΟΥ̓ΟΙΧ ΕἸ ΧΟΟΡ ΜΝὺὍΛῈὴ ΟὙδΒΟΪ εὐχοσεὲ ἈΝ ΟὙΝΟΟ π- 

δῶν τ. πνΎΔΝ ΤΗΥΤΝ ΕβΒΟΔ εὙκᾶρ, πχδιε ΕΝ ΤΕ πλδοΟΟ 
ΠΦΗΤΟ ΝΎΑΧΙ οὰπ ΝΆΛΛΗΤΝ πλιὰ ΕὙΆΛΛΑΔῪΎ ΠΡῸ ΟὟΒΕ ο΄ 

ἾθΘε ΝΎΔΙΧΙ οὰπ ἈΠ ΝΕΎΝΕΙΟΤΕ ΟΝ ΤΈΡΗΛΛΟΟ οοὶ πκᾶρ, 
ΠκΗλλε τ ἂϊ τὲ θὲ εὐνδ 6 οὰπ εἐρῶτνπ πεχὲ πχοεῖο. πτὰἂν 

ΤΗΥΤΝ δὰ πόέερωβ᾽ ΔΎω ΝΎΔΧΙ ΤΗΥ ὙΝ ΕἘΦΟΎΝ Ν᾽ ΟὝΗΠΕ 
ΠΎΔΟΩΙ πνηδοεβηο ΕβΟᾺ ΠΡῊΤ ΤΗΥΤΝ ἈΜΝ ΠῈΝ Τ ΔΎΟΥΕ 

Εβ0Ἃ χε ΝΑ Ν ΤΟΥ εβρλρϑι πεγαλὰ πόοιλε πο τ βκ ἘΡΟΎΝ 
επκᾶρ, ΠΙΗ Δ᾽ ΝΤΕΤ Νεῖλλε χῈ ἄνοκΚ πὲ πχοεῖς ἄγω ΝΉΩΟΥΝ 
πε πΗΐ ἈΠΙΗᾺΔ: πνδὶ νετ χω ΝΝΔΟΟΎῪ ΠΟῚ πχοεῖο πΧοειο ΧΕ 

λᾶρε ποῪὰ ποΎδ ε1 Εεβο ἃ ΠΗ ΤΟ πΝΕΟΟΒΗΎΕ ΕΘΟΟῪ ΔΎΩ 
Ἀπ ποὰ πᾶὶ ΝΉ͵ΤΩΟΥΝ εἐρ δὴ τ Τ ποτα ποωΐ ἀΎω πᾶρᾶν 
ετοσᾶδβ πτΤΕΤΝ τ λλχδρλλεο, ΧΙΝ ΤΕΝΟῪ ΟΝ ΝΕτ  ἈλΟΝ᾽ 
ἈΝ ΝΕΤΝΟΘΗΎΥΕ ετβϑὲε χὲ ρὲ πὰ ΤΟΟῪ εὐ ουᾶδ β΄ ΠΤ ΟΟΥῪ Εετ- 

ΓΟΙΙ4Ὲ1 Ομ. -- ο΄ πᾶπᾶροη -- ἐν ταις ἀπαρχαις -- ΑΙΙοΓ. ΔΎ ἴῃ πηᾶγρ. ἃ ΡΥΐηγα ἢ. 

ἰηϊτῖο -- εροϊ -- ΜΘμΙρΗ., ἃ οὔ. -- πτδίχεερε την το (βις), ρτὸ διεσχορπισθητε 

- ὅ5 τηϊο οὔ. χαὶ σὰ Μ. -- εὐκὰρ.. .... πΡΗ ΤΕ -- Μ., ςοἴοηὶ εἰς τὴν ἐρῆμον τῶν 

λαων --- ὅδ οἷα πκδρ - Μ., υϊρ. μεῦγ. εἵ συ. γῆς» ϑυτ. ΤΣ ι»,}7 το αυἱ Ναβὶ ,5 

-.: Μ. οὔγ. τᾶϊ τε 98ὲ ἀριαλὸν ϑᾶπ ερῶτῇ --- ἴ πἰτᾶπ - - Μ᾿, ὅγε. ξ λδι: χαι διαξω 

- πδέρωβ, οεἴογὶ πᾶδέρωβ -- Μ. οὔ. Φ οΥ̓᾿πε -- ὅδ ἴῃ ςοαϊος Μ. ἀδογᾶηῖ ἃ τδοι 

5486 δά εβοΆραι -- πχοειο -- Μ. ὅϑυγ. Ἄα]ᾳ. οἵ Πθῦγ., ατγ. χυριος χυριος, Αἰδχ. χυριος 

ο θεος --- ὃ πε ἀδαηάαῖ -- πεηρϑηνε εθοον, Μ. ππεαπετρώον, ϑὅυγ. -- σ. τὰ επὶι- 

τηδευματα αὐτοῦ -- ερωλητετποῦτα - ὅγ., Μ. ἔἐρετεμποώτειι, ὅγγ. αἷς. οἵ Βοδν. 

δὶ ποὴ απαϊον δ -- οῖς πετπι ον (810), οοἴουὶ ἐν τοῖς δώροις ὑμῶὼν - ἰὰ ὅς. Μ. 

αἀά. πεᾶλ πετειθνοιᾶ. 

δι ὃ ροβῖ πτώτπ, απο εϑῖ ἴῃ γτάϑαγα, Μ. δάά. εν πιρϑηονῖ ππετπ κι --- δ ἐπα 

δδ μὴ οΥμοδ: Μ,., ςεβἴοτὶ εν χεχυμενῳ; 14. ἴῃ 884. --- ὅὅ οατὰ Μ. οὔ. χαὶ ἂν 

Εχοοι. ἈΝ, 211-40. 
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χοοε οσενὰρ ολοδ Ὰ πᾶὶ ΑΔ Ὺ Δ βΒΟΛ ΠΟΙ πηΗΐϊ 'ΤΉΡΟ ἈΠΙΗᾺ 
πεχδς! πόι πχοεῖο ἴπχοειο. ἀγὼ οῷλ παλὰ ετλυλαδν ἐηδο- 
ΠΟῪ εροΐ πτᾶσλα πῦιπε ΠΝΕΤ ΠΑΠΑΡΧΗ ΑΔ Ύ κψ10 πᾶπδᾶρ- 
ΧῊ ΝΝΕΤΕΤ Νπρχ ἈΛΛΟΟῪ ΕβΟἋΔ ον ΝΕΤ Ν πεῖ οὐάδ αὶ ΤΗΡΟΎ. 

4 ηδθεπ ΤΗΥΤΝ εἐροΐ ΟΝ ΟὙΟΓΝΟΎΟΘΕ, ορκ πτΡὰΝ ΤΗΥΤΝ 
εβολον πλᾶοο ΔΎ πΉΎΔΟπ ΤΗΥΤΝ ἐροΐ εβολον περζωρὰ 
πᾶὶ ΝΥΔΎΧΕΕΡΕ ΤΗΥΤΝ ΕΒΟᾺ ΠΡΗΤΟΥ πτάἄζϑωπε εἰοᾶδ β 

9. ΠΟΦΗΤ ΤΗΥΤΝ ἈΠΠΈΛΑΤΟ ΕΒΟᾺ ππλδοο. ΝΎΤΕΤΠΕΙΛΛΕ ΧῈ ἄποκ 
πε πχοεῖο οϑΚ' ΠΤΡΑΧΙ ΤΗΥΤΝ ΕἘΦΟΎΝ εἐπκᾶρ, ἈΠΙΗ λ΄ πκᾶρ, 

3. ἩΤΔΙΟΟΥΤΝ ΤΟΟῪ ΕβΒΟᾺΔ Εἐροι] ετἄδοι ἘΝΕΤΝΕΙΟ ΤΕ. ΔΎΩ 

τετνἂρ ΠΑΛΕΕΎΕ ΠΝΕΤ ΝΟΙΟΟΎΕ ολλκ πλλὰ ΕἸ ΔῪ ἈΝ ΝΕΤπ- 
ϑβηνε πδὶ πτὰ τεν πχρκ ορδϊὶ ΝΗ Τ ΟὟ ΝΤΕΤ ΠΗ ΔΎ ἐπε τ η- 

4 δ0 Φ΄ὴ'᾽ πετ πκᾶκιὰ ΤΉΗΡΟΥ. ΝΤΕΎΝΕΙΛΛΕ ΧΕ ΔΝΟΚ πὲ πΧΟεῖο 
δα πτρδᾶειρε ΝῊΤΝ ΝῊ ΕεΙρΕε χεκᾶς Ἶνε πᾶρᾶν χώρ λα κἂ τὰ 
ΝΕΤ ΠΡΙΟΟΎΕ ΕΘΟΟῪΔΎΩ κἂ τὰ ΝΕΤ ΝΟ ΒΗΎΕ ΕἸ ΤΔΚΗΥΤ πεέχε 

 πχοεῖο. πώδχε ἌΠπΧχοειο δοπε ὐδροΐ εὐχῦ λλλλοῦ χε 
πώηρε πρώλδε »"“Δ Ὑᾶχρε Ππεκρὸ εχν θᾶνλδν ΔΎΩ πτσώς τ 

εορδὶ εχν ἌΔτωΝ ΝΚΠΡΟΦΗΤΕΎΕ εν πᾶτεβ πποῦό “δ η- 

- ΗΝ ΔΎΩ εκέχοοο ἰπλλᾶ ΠΟΘΟῊΝ δλλλᾶρεβ χὲ οι ἐπᾶ χε 
ἈΠΧΟΕΙΟ πδὶ ΝΕΤΈΡΕ ΠΧΟΕΙΟ ΧΟ ΔΛΛΛΟΟΎ ΧῈ ΕἸ ΦΗΗΤΕ ἄπῸΚ 
νηδχερε οὐοᾶτε Ὅρδι ἸρΗΤκΚ ποουλα ΠΟΘῊΝ ΝᾺ ΕΤΟΥ- 
ΕἸΤΟΎΩΤ ορᾶϊ ΠΡΗ ΤΙ Κ᾿ ἈΝ ΘΟῊΝ πιλκ ΕΤΟΘΟΥΩΟΥ πονδώζῦλα 
ἂπ πόι! πῶδο πτδοχερο ΤΕ φῸ πιλλ ρώκρ φορᾶι: ΠΡΗ ΤΕ 

8 ΧΙΝ πειεβ τὶ Οὐ περλριτ. ΠΕ ΟΔΡΕ ΝΙΛκ ΕἸλΛΕῈ ΧῈ ΔΝῸΟΚ ΠπῈ 
4“ πχοεῖο δΐχερως πανδώλα ἄπ. δΎΩω πεχδϊ χε »“πωρ πχο- 

Εἰ] Π ΤΟΟῪ σεχὼῦ ν“ν3100 πὶ χε ΔΗ ΟὙπᾶρδβθολη ἂν τε τἂϊ 
ΕἸΤΟΎΧΩ 5333λ00. 

ΧΧΙ, 1,9. ΔΎΩ πώδχε ΞΠπχοεῖο δοίῶπε ᾶροι εχ κλλλοο ΧΕ 
Ετβε πᾶΐ προφητεΎε πῦηρε Ξκαπρώϑλε ἀΎω πκτἄχρε πέκρο 

ἡ ἀηΐς τττδιυώπε οἰπΏ Μ. οπι. κα! -- ἃηΐο εἰουᾶδβ ἡιδίποῦ απ αυΐπαπ6 616- 

Γαρηΐα 5ηΐ Οἴᾶβα -- ΓΙῸ ππλδος Μ. -- Ψυ]ρ. οἵ Περγ. ἰθρῖῖ πριέθιοο ---- ἢ“ ΠΤ Ὸ 

ΟΠ. καν σαιη Μ, ---- ᾿ἤ ῥΙῸ παλεεγε ππετηρίοουε Μ, ἰορὶς ἀκπδάλευι -- τετπηδν -- Μ. 

Κ5'ΥΓ. ἴπ (οχίι, σοάα, χη, 68 4]1|14τς (οἴ. ΕἸ614. ορ. εἶτ.}, Οτ., δἵ ϑυζγ. ἴῃ πηᾶγρ.», χοψεσθε 

- “"-5 ξυαι Μ, οπι. χα: δὉ ἱπίτῖο -- 6 Ἄλδτωπ -- Μ. γαῖ. οἵ ΑἸεχ., ὅγγ. -- Οσγ. δαρομ, 

- πποσ΄ - Μ,, ὅυγ. -- Οσγ. ἡγούμενον --- "7 νοῖρὰ δτω εκεζοοο υ854π6 δά οὥτας γαβοσί- 

Ρία ϑπί 1Π ΓαϑυΓα -- αλλλδιρεβ, ἰαρο ππδτεβ -- ποειο -- ΟἿ.) Μ. -- Αἰοχ. χύυριος ο θεος 

ἰσραηλ, Ἰάοτη ὅυζ, Ψα]ρ. οἵ ΠοΡΥ, αρϑαθ 'σραηλ -- ΜΘηΡἢ. οὔ. εἰσ φοῇη τε ΔΠῸΚ 
19 -- ἀαηίς ποογώλι (04, 1υχίᾶ τηοΓθη Οἵ. χα! --- “" πίοειῖο -- Μ,, ὅυζΓ. -- ὅγ, κυριε κυρις; 

ψυϊρ. -- ΠοΡγ. 7)ογιίπιι5 Π)615 ---- ΧΧΙ, “ ρυίηγ. δγω -- Μ. εἵ Αἴοχ., Οσ. θοῇ ἀρῃοβοῖζ. 

Ἐζεςοῖ, ΧΧ, 4 -- ΧΧΙ, 1-2. 

Ββλόμεντα (ορτο--ϑληιρισλ, ΝΟ, 11. 20 

Ἐς 617.2. 

ΠΣ 58: 

σοΙ ας 

ΣΟΙ ὩΣ 



ΤΌΞΑ. 

ΦΣ ΞᾺ: 

ΠΟΙ Ὶς 

274. 

εν οἴχηλι πκδώζυ τ ΡΟΝ ΕΧῊ πεγαλᾶ ετουᾶδβ' ἄγω πκαὶ 
8 προφητενε ἵεχλλ πίκδρ, ΠΗ͂Σ. χε πνᾶι πετοχω Ἀβλλθου 

ΠΟΙ πχοεῖο ΠΧΟΕΙΟ ΧῈ Εἰ. ΦΗΗ͂ΤΕ ἄνποκ ἔγδει εορᾶϊ εχκ᾽ 
ΔΎΩ Τνδτωκλ ΠΝ Τ ΔΟΗΘΕ εἐρρδὶ οκκ πεοκοεῖρ, τ ἄοτε Εεβ 0 Ἃ 

. ἮΡΗΤΚ ΠΟΥΎΡΕΟΧΙΝΟΟΝΟ ἈΝ ΟὙΔΝΌΛλΟοΟ. τΤᾶϊ ΤῈ θὲ ΕἼΈΕρε 
τ δοηθε ΝΗῪ ερρδὶ ρῖὶ πεοκοεῖρ, εχῖἧἣῖ οὰρξ πιὰ χὶν πειεβ τ 

δ Οἂ πελλρὶτ ΝΠτΕ οἂρξ ΝΙΆΚ ΕἸΛΕ ΧῈ ἄνοκ πὲ πχοεῖο δϊ- 
τωκλ πνΎδΟΗΟΕ εβολρλλ πεοκοεῖὶρ, ΟΝ ΚΟ ΤΟ εἐροῦ] ἄν Χιν 

ὁ ΤΈΝΟΥ. πτοκ ρῦωκ πώηρε ἅλπρώλκε δευᾶρολι ϑῖλ ΠΟΎαυς 
τ ΤεΚ πε ἀΎ πκᾶςυᾶρολι Θὲ πλῖκᾶρ, ΠΡῊ Τ᾽ ἘἈΠΕΎΛΕΤΟ ΕΒΟΔ. 

Ἰ δοῶπε εὐδν  ΧΗΝΟΥΚ ΧΕ ΕἼ ΒΕ ΟὟ κἄζυᾶρολι ΝΤΟΚ᾽ εἐκε- 

ΧΟΟΟ ΝΔΎ χὲ ΕἼ βὲ πουὼ πτδΔίοο ἍλΛΕ0} ΧῈ ΟἸΝΗΥ ΔΎΩ ΦῊΤ 
πα Δ ΟΎΟΣ πῆ τΕ σΤΧ πιλλ ΒΩᾺ εβολ᾽ πῖπτε σὰρξ πιλὲ ρῶδῈ 
ἊΝ ππᾶ ΝΑ ΜΉΕ ἌΛΕΔΟΟ πὶ Τα ΟΝ ΤΑΣ ΝΙΛΑ᾿ ΕἰῸ 

8. ΘΗΗΤΕ ΠΝΗΥ ΔΎ ανδοῦύῶπε πεχὲ πχοεῖο ποεῖ. πῶᾶχε, 
9 ἌΠπχοειο ἀπε δροὶ εὐὔχὼ κοθΟ χὲ πῷηρε ψπρώλλε 

προφϑη ΤΕεΥε πκχοοο ΧῈ πᾶϊ ΝΕΤΈρΡε πχοεῖο χὼ ἈΞΞΟΟῪ χῈ ἄχιο 
10 ΧῈ ΤΌΗΟΕ ΤΌΗΟΕ τῶλε Ν᾿ ΤεσΟΝ Τὶἃ. χεκᾶο ἐρεθτ πρεν- 
τ τῶν, χεκᾶς εἐρετἄδ τε οβτωτε εβολ΄ οΥὐε εἐβολ᾽ 

ι κων οὐ] ΝΤΕΝΟΥΧΕ ΕβοὺᾺ πε παι. δΎω δΔοατᾶδο 

ἐοΟΒβ τῶ ΕΤΡρε τεοσίχ ἄλλᾶρτε. ΤΌΗβε ΔΎΤΟΙΜΟ ἐοοβῖτωτ 

ι ετᾶδο ετόιχ πετνᾶκωνο. τ ΕεβθοᾺ ἄγω πκνεχ δΔου- 

ἢ" πεγαδ ετουδδβ - Μ., ὅ5γγ. - ΟὟ. αγιὰ --- ἢ σοά. Ιη|τἰ0 οὔ. Χχαὶ ερεὶς πρὸς 

τὴν Ὑὴν του ιἱσραὴλ -- πχοειο δῖ5 - Μ. γαῖ. εἵ ὅγγ., Νυὶρ. οἵ ΑἸεχ. χυριὸς ο θεος, 
ΠοΡτ. εἴ αγ. 568] χυριος -- ἔπδει -  Μ., ὅυγ, Να]ρ. Πθογ. οἵ Ογ. Βα ἰπτθ σαηΐ -- που- 

ρεε ιν δόντι απ οὐδπολλοο -- Μ. ΑἸοχ. εἴ αῖ., Ογ. ογάϊηβ ἰὔνοῖβο ἄνομον καὶ ἀδιχον 

--- τ ςοά. οὰπὶ ΑἸοχ. ἰπἰο οτα. ανθ᾽ ὧν εξολοθρευσω εχ σου ἀδἴκον καὶ ἀνόμου, 

αὰα6 ἴῃ ϑυσγος-ῆοχ. οὔθῖο ποϊδητογ --- ὃ πὲ πχοειο δἵπτώκακ, ϑυγ. τ στ, χυριος εξε- 

σπασα, Μ. πε πδ οὐορ, διϑώκελι, -- εροῦὶ, υοά τγοίοσίυγ ἃὰ κοεῖρ, ἃθδϑῖ ἃ σϑθεϊθ 

-- δ πτεκίπε -- ὅυγ. οἵ ὅσ, Νυ]ρ. οὐ μθῦτ. πωηδογι, Μ. Ἀλπεκρὴτ --- ἴ Δοιυπε 

-- ϑυγ. εἵ αγ. χαὶι εσται, Μ. οηι. -- πδὺύ --  Μ., σθῖοσὶ Ομ. -- τὐτδίοοταιθα - Μ., τεϊϊ αὶ 

πΠοη ἃρποβοιὰῃῖ -- ΦΩΔδῈ -- ϑυγ. εἵ ὅτ. ἐχψυξει, Μ. πδίλωλ -- Ἃ τοῦ «κελοο -- μέλος, 

ΡΙῸ μηροι; ἰῃ Γαβατα -- Θ᾿ τώλὰρ -- Μ., 50Γ. -- ὅτ, υγρασιᾷ -- αἰτ. πιαα ἀδυπάα 

- δὼ απδίυωώπε -- Μ. ϑυγ. Αἰοχ. Ντλὰ, οἵ Ποργ., Οὐ. ποῦ ἃσποϑοὶϊ -- πποεῖ πχοεῖο, 

ΞΑΌΥΕΙ δὲ Ὑπ , Μ. δλωπδι πόὸ φί, ΝΡ. μοῦτ. εἴ ΑἸοχ. χυριος ο θξος, Ὁτ. ἐρῖν ᾿ 

κυριος --- ὃ σὰ χ Μ. οἴῃ. καὶ δὸ ἰῃϊτῖο --- ἢ" πρεπιυτ τ ὅυυ. Οἵ. εἴ υα., Μ. 

βίηρ, -- τα χεκᾶο ἐρετᾶδλ τε -- ϑυγ. οἵ Οἵγ., υΐσ. μὲ ςρίθηάθαϊ, ᾿μιαξες δϑὲ, Μ. οἷα 

- ΕεβοἉ" οὐὲ εβοἋ ρῥῖῸ εἰς πάραλυσιν, Μ. ΟΠ]. --- δ παπετηπδκωπῇ -- ϑυυ, αἶα. ὨδΌτι, 
οἵ ὅτν., Μ, τιφηἷετοεβτωτν ἐϑουτεβ. ν 

Εξςςἢ. ΧΧῚ, 3.12. 
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“ᾶϊ ΕβοἋ πώηρε πρώῶϑιλε χε ἃ τᾶι πε ορη πλδοοσ' ἄοϑωπε 

ΘΙ ΝΟΘΥΥΟΎΔΛΕΝΟΟ 'ἕΤΗΡΟΎΥ ἈΠΙῊΛ ΔΎΩ Εβολχε τοηθε δο- 
: πε Ἀπᾶδλδοο. τ μὲ πᾶὶ χὰκ ππεκόιχ ΕβοὰᾺλ χὲ ἀοτϑάδειο. 

ΔΎΩ ΟὟ πὲ πρῦβ εῶχεὲ ΔΎΝΟΥΧΕ ΕβΟἋ ΝΟΥΦΎΔΗ πονδωϑπε 

“ἂν πέεχὲ πχοεῖσ. πτΤΟΚ ορὼκ πῆρε φπρυλλε προφη ΤΕΎΕ 

ἸΚχΔκΚ ΝΜ ΤΕΚΟΙΧ ΠΚΟΎΕΘ ΚΑ ΚΕ ΗΟ Ε΄ ΤΑΛΕΘ.ΘΟΛΑ ΤΕ ΠΟΗΟΕ ΕἼΤῸ 
πρᾶτβεο Τετ ποῦ ποηοε ππρᾶ τ βεο. ΔΎΩ [εἐκε τ ])Ρ  ΩΡΟΎΥ ἢ 60]. 2. 

1ῦ χεκᾶο ἐρὲ ΠΕΎΡΗ Τ οὐώςο ποεδουδὶ πόαὶ πετῦωπε Δ Ύπᾶ- 

ΡΔΔΙΔΟΥ ἈΝΔΛΟΟῪ ἐρρδὶ ΕΤΟΟΤΟ ΝΠ ΤΟΗΟΕ ΕΚΟΝΟΟῪ διρλβ ΠΎΣΗ 

π|λι΄ Δοοοβτε κάλλος εοκωπο᾽ ἄοεθύῶπε κἄλλως ΕΤρεοτ δ᾽ ΤΕ. 
τὸ τΤΌΗε κκοοθε ππτέτωλι ποὰ ΟὙΝ ἄλλ ΔΎΩ ποὰ ΦβοΎρ' 
τ ἐπαλιᾶ εἸΤερε ΠΟΎρΟ π δός τ ἐροο. ἄπνοκ ρῷ ἐηδρερν ΤΟΟΤ 

ΕΧἮῊ ΤΟΟΥΤ ἀΎω πΉΎ Δ ΧΟΟΥ πᾶν Τὶ ἄποκ πχοεῖο Διωᾶχε. 

Ἐν τὸ πᾶχε ἄπχοεῖο ἀπε Οδροΐ εχ κ9.,30 0... χὲ ΠΡΉΤΟΚ 

3. ϑωὼκ πῆρε ἄπρωλϑε τῶ πᾶκ ΝΟ ΟΕ ΕὙΤἸΡΕ ΤΟΗΩΕε 
ἌΠΡΡΟ πτβΑβΎλωΝ εἰ ἘΡΟῪΝ 

8... 0ὺῦ, ὮΝ ΤΆΗΤΕ ἈΠΟΎΚδρ᾽ ΠΝῈ Ρῥπάλεεγε πε πὲ ἢ 
ΕΒΟᾺ χε ἄποκ πε πχοειο δίςϑδχε. ς 

Χχπ. 1.9. πῶώδχε ἈἌΠπχοεῖο δοθωπε τὐδροΐ εὐἰχὼ “00 χε 
τ ΤΟΚ ρυωκ πιῦῆρε »βπρώλλε χὶ οᾶπ οὐδὲ τποόλιο ππεονωσ' 

3. ΔΎΩ ΝκοΎωΝο, πᾶο εβοᾺ πνπεοᾶπολλιᾶ 'ΤΉΡΟΥ. ὄΝΚΧΟΟΟ χε 

Ὲ οὉ 
δὰ] 

ἐπε αὐ Αι ἢ" 

“ἢ πιρώαλε (516) -- ρα πΆδοο, σεῖοι! ἐν τῷ λάω μου -- δοιυώπε οΓ ΤΌ ΣΟΎΛΛΕΠΟΟ 
ΤΉΡΟΥ ῬἈΠΙΗᾺ ΔΎΩ εἐβολχε τοῆσε -- Μ., ὅγχγ. -- 6ἵ. αὐτὴ εν πᾶσι τοῖς ἀφηγου- 
μένοις τοῦ τ᾿σραὴλ παρουχήσουσιν, ἐπι ρομφαια -- ᾿πδίΆΔοΟ Ξ ΘΓ. αὐδὰν βοννς, 
Μ, -ἰ τ, εν τῳ λάῳ μου -- ππεκδίχ --  Μ., ὅγζ. -- Οτ. ἴπ βίηρ. -- 15 πχοεῖο -- Μ., ϑΥγ. 
Ξ- Οἵ, χυριος χυριος, Ψα]ρ. -- Περγ. Πορηίνιις Ποῖις --- "Ὁ. πτοκ Ἅε -- Μ. οἠι. προ- 
Φήπτενε - ἢ, πτχδραρ οὴη πεκσίχ, Μ. ππεκχιῦ, το] χεῖρα ἐπὶ χειρα -- Ὁ. πτ- 
γε κε... εταλεριυολιτε ποησε. τᾶπρδτβεο τᾶ τποσ΄--- 1 χεκδο ερε.... οὙ- 
ὥς] - Μ. οἵ 4υϊάαπι 4111, ἰαυχία ΝΟΡΙ]Π πὶ, ἰάθπι ΑἸοχ. εἴ ΚΓ.» 584 ἀρ54 168 αὐτῶν; 
αποά ἰἀπΊθηῃ ΒΓ, ΠΑΡ. ἴῃ πηᾶύρ., ΙΓ. ὁπὼς μη θραυσθῃ ἡ καρδια -- δΔΎπδΡρδΙΝΟΥ 
ἀλλλοοῦ -- παραδεδονται -- Ὁ. εορδί ετοοτο..... ετρεοκωπο - Μ., ὅυγ. -- ὅσ. εις 
σφάγια ρομφαιᾶς -- Μ, ΠΑΡ. πη ἥη. τοῆοι, ααοά ἴῃ 8414. εϑὲ ἰπιτῖο ν. βϑαιθητί5, 
Δθαϑῖ [Δπηθη ἃ 5Γ, εἴ Οτδος. --- ' σαπὰ αῖ. οπι. χαν ἂῦ ἰηϊτο -- πττεέται -- ΘΥΓ. οἵ 
στ., Μ, ἄρει ἔρρει πηετ οἄ -- ἢ, παλδ,...ὄ πεγρο -- πάσώωτ -- Μ,, ὅγγ. -- Οσ. εζε- 
γειρητα! --- 1ἴ ρΡοβῖ ϑώ Ἵουπὶ Μ. οἵη. Ἅε -- ἢ, ἐπδρα τ -- τοοτ εαπ τοῦτ -- ΌΪρ.; 
Μ, πηδχια, ΠΘΡΓ. ϑ0ζγ, εἴ Οἵ, χεῖρα μου προς χειρὰ μου -- ροϑῖ Ἀπδισώπτ Μ. αἠά, 
πόλη τκ --- ἢ ςὰπὰ Μ. οὔη. χαι δ} ἱηίτϊο, οἵ [τὰ ραϑϑίπη ---- ὃ πε -- Μ. αἵ αῖα5, ςοϊοτί 
Β0Π ἀρποβοῦῃηῖ --- ΧΧΊΙ, “ κι ρὰπ -- Μ., Οτγ. εἰ χρίνεις, Α. οὐ ΡῖῸ εἰ, ϑυγοσβοχ. 
7] 0}, ο] “ἢ «, γ Νυϊρ. - Περγ. ποππὸ ἱμαΐσας, ποππὸ ἱμάϊοας. 

Ἐχοοῖ, ΧΧΙ, 13-20. 32-ΧΧ]], 1-.3. 



ἼΣΟΙ: Ὁ. 

ΡΟΝ. 9. 

πἂὶ ΝΕΤΈρΕε ποεῖ χὼ ἈΜΔΛΟΟῪ ΧΕ ὦ ὙΠΟΔΛΙΟ ΕἼ ΠΕΘΓ ΟΝ 
ΕΒΟἋΔ δὴ ΤΈΟΛΛΗ ΤΕ ΕἼΡΕ ΠεοΟΎΟΘΕΚΩΟ εἰ ΔΎΩ ΕσΕΙρΕ πρενουω 

4 ΠΡΗΤ ΕὙΓΟΎΒΗΟ ετρεοχώρλ. ΘΝ πεοπνώωο ΠΤ ΔΡΠΟΟΝΟΥ. 
ἄρϑε εβολ᾽ ἀΎω περ θη εῈ Ἐπερεειρε λλΛΟΟΥ ἄρχωραι πρη- 
ΤΟῪ ΕΤΡΕ ΝΟΎΦΟΟΎ ϑφὼὺνΝ ἜΦΟΥΝ ΕειΝῈ ἈΠΕΟΎοε 9 ΠΗ ΟΎΡπο- 
ΟὟΕ. Ετβε πᾶὶ δίτδδιτε εὙὐνοδεδ. πῆϑέεθνοο ΜΞΝ ΟὙΟΒΕ 

5. πνευρᾶ ΤΗΡΟΥ ΕὙΦΗΝ ΕΦΟῪΝ Ερο᾽ ἈΝ ΝΕΤΟΥΗῪ 51λλ0᾽ 
ποεροὰλ ἈκΔὸ τἄκδθᾶρτοο ΤΕΤΟ ΠΌΟΕΙΤ ΤΕΤΟ ΟΝ πεὸ- 

ὃ ἄπολλιᾶ. ΕἸΟ ΦΗΗ ΤΕ ΝΡΗΥΤΟΎΆΛΕΝΟΟ ἈΜΠῊΪ ἈΜΠΠΙΗ Δ᾽ ποΥὰ ποΎὰ 
ἩΝΕΘΟΥΥ ΣΈΝΗΟ εΕὐχώρλα ορᾶϊ ΝΡΗΤΕ χεκᾶος ΕὙΈπΘ Τ᾽ ΕΒΟᾺ 

τ ΠΟΎΥΟΝΟΙ δΔΎΧΕ ΠΕΘΟΟῪ Νπὺᾷὰ ΟὙΕΙΩΟΥΤΡ ἈΝ ΟὙΜΛΑΔῪ φΘρδὶ 
ΠΦΗ ΤΕ ΟὙΠΡΟΟΥΔΗΤΟΟ ΔΎΧΙΤΟΩ πόνο ορᾶϊ πη τε οὙορφᾶ- 

8. ῸΟ ἈΝ ΟὙΧΗΡὰ ΔΎΘΧΑΛΧΚΟΟΥ ΠΡΗΤΕ ἄγω πἄίπετουᾶδβὶ 
9 ΔΎΟΟςΘΟΙΟΥ πἀκεοάβ βᾶ τον ΔΎΧΔΡΙΛΟΥ ΠΡΗ ΤΕ. φϑεῆρουλθε 
ΠΌΟΟΝΕ ΝΕῪ ΠΡῊΤΕ χεκᾶσ ΕὙΈΠΕΦῪ ΟΝΟΟ ΕΒΟᾺ ορᾶϊ ΠΡΉ ΤΕ" 
ΔΎΩ ΝΕΤΟΎΩΛΑ ΟΙΧΝ ΠΤ ἸΤΟΟῪ ΝΕῪ πορδὶ ΠΡΗ ΤΕ ΝΕΎΕΙΡΕ πρεν- 

ι᾽ χώρλκ ΟΝ ΤΟΎΛΛΗΤΕ. ὙΔΟΣΧΟΎΛΛΟΟΎΝΗ ΠΟΎΕΙΟΥ ΔΎΟΟΛΠΟ 
Εβ0οἋᾺ φορᾶι πρητε ΔΎ ΤΕτΤ Νερ, ΕΒΟᾺ οὴ πεοᾶκάϑδροιδᾶ δΔῪ- 

". πε πλλῖᾶο φορᾶι ΠΡΗ τε πογὰ πογὰ δοδνολλει Εθιλλες 
ἌἈΠΕΤΟΙ ΤΟΥΣ ἀΎω ποτὰ πουὰ δοχώρλι Ν ΕΟ ΘΕΕΔΕῪ ΟΝ 
ΟὙΑΝ τ ἀοεβηο᾽ ἄγω πογὰ πογὰ δοχώρια π τεονε Τίθεερε 

19 ἈἈΠεο εὐ ορᾶϊ πρΗτε. ΠΝΕΎΧΙ ΔωὗΡΟΝ πὲ ορᾶϊ ΠΗ τε" χε- 

δ πχοεῖο -- Μ., τ, χυριος κυριος, ΑΙοχ. αἀά. ὁ θεος, ηποὰ ὅυτΓ. δ8δ. ἴῃ τηδῖρ.» 

ψυὶρ. -- Βεῦτ. ᾿ορείγτις θη 5 -- ετρεοκώραι -- ὅυγ. στ. ας. εἴ μθρτγ., Μ. ἐρεδώςϑειι 

-- ὁ Μ. ργδϑηγῖι. οὐπ -- πεοπώς Ξ- Μ., ὅγζ. - σσ. εν τοῖς αιἰμασιν αὐτῶν, υϊα. 
Ξ  ΠΒεῦγσ. ἱπ δαηϑμῖπο ἔμ -- περβηνε - Μ., ὅυζ. -- ὅσ. εν τοῖς ενθυμημασι σου, υϊρ. ἐπ 

ἸΔοΙὶς ἐπὶς -- πογροου τ τὰς ἡμερᾶς σου, Μ. πονγεδοοῦ -- εεἰπε -- ϑυσ. ὙαΪσ. εἴ τ. καὶ ἣ 

ἡγᾶγες; Περτγ. ΝΞ , Μεπῖρῃ. δίειλλε --- ὅ πεολποαιιδ τ-- Μ., τοὶ αὶ ἀρβθαὰς αὐτῆς 

- 5 χεπηὶ -- ὅυγ. εἴ ὅγ., Μ. - γαϊρ. οἵ πθῦγ. οἵη. - ΜΕΘ ΟΥΥ ΤΈΠΝΟ τ πρὸς τοὺς 

συγγένεις αὐτου -- εὐχώρακ, Μ. δυδώφειλι, ὅγζ. - Οσγ. συνεφυροντο --- ἴ οΥὁἩἁ τοῦ οὐ- ᾿ 

εἴτ ἴῃ ΓΑΒΌΓΑ -- ΠΡΟΟΥΆΗ ΤΟΥ -- προζηλυτος -- ΔΎ ΧΕΤΕ πδύπο - Μ,, ὅϑυζ. Ξ-- ΟὟ. ανε- 

στρέφοντο εν ἀδικιαις, ΝΡ. σαϊηιπίαί σεμὶ --- αἰτ, τέρητε τ Μ. ϑὅγγ. Αἴοχ. ψαὶς. 

οἴ Ποῦσ., Οἵ. οἱ. --- " ποοοπε τ λησται, ΄σαυοά ἰῃ φαϊϊ. τοῦ. τΥροσταρ 5. ουϊβὶζς, υἱὶ 
ἀπϊπχρδάνοσιις ΝΟΡΙΪ 5 -- ρει. πεν Ναῖ. Ομ. οἵ ὅσ. πᾶ. 5Ὰ ἀβίθυῖβοο -- πρὶ (βἷς}),. 

Ιαρθ ερρᾶι -- πρεπκώρας, Μ. ππιποβὲ, Οὐ. ανοσιὰ --- ἰ" ὙΔΟΣΟΎΟΟΥΗΝ τ ἀσχημο- 

συνὴν, Μ. τΓορκυλοουπη, ρτὸ ΟὟ. αἰσχυνὴν -- τετπερ, ΕΒΟᾺ -- ἀποχαθημενης, Μ. θη- 
εθπᾶρϑει Εεβ0Ἃ, ὅϑυζ. - Ψπὶρ. γηιθηδίγμαίαθ -- οῖῖ πεοᾶδκδϑδροιὰ -- Μ,, ὅϑυσ. - Οὕὑ. αδϑ- 

εἰ δλαδπόοῖιει τὶ ἡνομουσᾶν 

- πε ΕΕ ἈΕῚ (510) -- Οϊ. Δη χώρα - Μ., ὅϑυζ, - Οὐ. ἐταπείνουν. 

αὰς αὐτῆς - δγ ωπε πᾶκλλδο -- Μ., οοἴογὶ ἐταπείνουν --- 
ΓῚ 

«; 

ἔχεοι. ἈΝ ΧΙ, 4-12. 
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κᾶσ ΕὙεπεοτ ΟΝΟΟ] ΕβΟΔ᾽ ΟὙΛΛΗΟΕ ΔΑΝ ΟὙΦΟΎΟ ΝΕΎΧΙ ΛΆΛΟΟῪ 

πε ορᾶϊ πρητε ἄρχωκ εβθοᾺ πϑᾶη πτουκᾶκιᾶ οὴ ΟὙΧΙΝ- 

ι᾽ δον ἄποκ Ἅε ἄρερ πᾶωβυ πεχὲ πχοεῖο. εἰᾶη χᾶρ χρ, Ἅε 

πηδόιχ ΕΑΝ ΝΕΎΕΡΝΎΥ ΕΝ πεῖ δν ΤΟΎ εχ ρὰ πεν τ ἄρά ΔΎ 

"“Ὸιὴ᾽ πεοπωο τ ΤΔΡΠΟΟΝΟῪ ΕΒΟᾺ δὴ ΤΟΎΛΛΗ ΤΕ, εὐωπε Εἐρε 

ΠΟΎΡΗΤ πδζϑα μι" ἢ ποΎσχ πδυδλλᾶοτε Οὴ ΝΕΦΟΟῪ εὐἴηᾶρ 

5 πᾶὶ πε ἄνποκ πχοεῖο ἄϊΐωδχε ἰηδδᾶδῦ. ΔΎΩ νδχοορε 

ΕΒΟᾺ ο΄ὴ πρεθνοο ππητᾶνοχε ΕβοΟἋᾺ εἐπεχωρᾶ᾽ ἦτε τουδκᾶς 

ιὸ Θᾶροιᾶ Οχὴ Εβ0ἋᾺ ΠΡΗΤΝ ΔΎΩ ΝΟΕΚΔΗΡΟΝΟίΆΔΕΙ) 

π--ὔο-. ---. πχοει]ζο. 
Χχπι,1,3 πῶώᾶχε [Ἀπχοεῖῖο ἀπε [δροϊ] εχ κλλλοο [χε 

πηρε ϑιπρωυβλε᾽ [ΝῈ ΟὟΝῚ ΠΌΡΙ.3Ε ΟὟ ΤΕ ΕὟΟῸ πίϑεερε ΠΟΥ Δ ΔΎ 
8 ΜΟΎΥΟΤ᾽ ΔΎΠΟΡΝΕΎΕ ΟΝ ΤΕΎΛΑΝ ΤΏΘΕΕρε (ΟΗλλ Ν᾽ Κηλλε᾽ ἃ Νευ- 

Εκιβε οὲ ϑολ πὰ εὐ ΔΎχωρΙΑΣ, ΝΊΕΎΆΑΝ Ἢ ΠΑρΘΕΝΟΟ. 
4 ΔΎΩ πὶ πὲ πευρᾶ π΄ τνοῦύ ποΝε ΕὙΆΛΟΥΤΕ Εροοὺ χε ΟΟλᾶ᾽ 
πρᾶν ΝτεσοΝε ΕὙΛΛΟΥ ΤΕ Εροῦ χε οΟοΟὐλιβδ΄ ΔΎ πε πδὶ δΥ- 

χπὸ πεν Ηρε ἈΚ φενίθεερε ΝΕΎΡὰΝ πὲ παῖ τοδλιδριᾶ ΤῈ 
5 οοὐλᾶ ἄνω ΘΗΛ ΤΕ οολιβᾶ. δοπορῆενε πόὶ οολιβὰ δο- 
σἄᾶρωυο Εβ0Ὰ λυλοΐ ΔοοΎδρο ποὰ πεολλερᾶὰ ΤῈ ΕἼΤΕ ΝΔΟΟΎΡΙΟΟ 

56. ΝΕ ΕἸΦΗΝ ἐροο ερε δεν ΎΔΚΙ ΘΙ ΟΝ ΦΙΩΟΟΎ ΦΕΝΦΎΤΟΥ- 
ΔΔΕΝΟΟ ἈΝ έν τρὰ ΤΗΤΟΟ ΦΕεΝΡΟΟΙρΡΕ ΕὙΟΟ ΤΙ ΦΕΝΦΙΠΠΕΎΟ 

τ ΤΗΡΟῪ ΕὙΠΗῚΤ οιχν περτώωρ. δΎω δΔοΐ πδΎ πΤεοπορπιδ᾽ 

ποῶτπ ΠΌΗΡΕ ΠΗΔΟΟΎΡΙΟΟ .Π ΟὟΟΝ πικΚ πτδοτᾶδο πΔῪ" 

8. πεσχώρ᾽ δρᾶι οὴὲ πεοουωω ΤΗΡΟΥ. δΎω τειπορπιὰ ππτδᾶο- 

ὃ «- . “Ξ Ὲ: ἘΞ - 

; Ἰθδη -- συντέλειαν, Μ. οπη.; 4] τατηδη ροβϑῖ πττουκᾶκίδ 844. ἔφρηι προητ 

- δρερ πδώβιυ -- ὅυσγ, στ. υ]ρ. εἴ πεῦγ., Μ. δυερ πδώβω --- "ἢ ἐπὶ πεηδιῖτ τοῦ (510) 

εγώ" δ. πε τδρᾶδυν-- Μ,, 50... - Ὁσγ. ἐφ᾽ οἱς συντετέλεσαι οἷς ἐποιησᾶς -- δῖ πε- 

οπώωώς ....Εβο0ᾺᾺ - Μ., Ψυ]ρ. οἱ δμροῦ βαπριμίποιι, χη οὔ μδιι5 οί, 501. ΠΟΤ. οἵ 

στ. καὶ ἐπι τοῖς χιμαᾶσι σου τοῖς γεγενημενοις ---- ἰξ ἢ -  Μ. δι, ὅυζ. Ξ ὅσ. εἰ -- ὃπ 

πεέροοῦ -- ὅ50ζγ. σγ. ψαϊρ. εἴ μοργ., Μ. ἐπιλωντ -- Μ. διίοδκι διοδοκι, οἵ σαπλ ϑαϊάϊοο 

οτη, χαν δηΐῖθ {ηδδᾶδυ --- ἢ ππτάποχε -- συγ, Οταος. Ψα]ρ. εἴ ΠΕΡτ., Μ. εἰξαβο κου 

- πρητῖς, φείετ εκ σου --- ᾽“ ποεκληροπολεει -- Μ,, ὅυγ. - (τ. χαταχληρονομήσω; 

ἴΐοτα Ψαϊρ. ροσείάονο, ὨΘΌΓ. ΠΟΤῚ - ΧΧΠῚ, ὅ Μ. οηλ. οἷτ κηλλε ---- ἰ εὐάλου τε ἐροο δ[5 

οἵ πρδι -- Μ,, τοι 4} 5 δ᾽ το Πσαηῖ -- Μ, οἵη. δυαπο προιεθηρε ἈΠ ρεμεερε᾽ πεὺ- 

Ρδᾶπ -- πε πδὶ -- Μ,, τα] ΟὨ,. --- ὅ δοοᾶρῶο -- Μ, δοριῖκι, σοῖογ! ΟΠ. --- ὃ ρεερυ- 

τοΟΎΆλεποο -- ἡγουμένους -- εγοοττ -- Μ, ὅυζγ. οἵ Αἰοχ., ασ. χαὶν ἐπιλεχτοι -- φεριππευο 

Ξύππεις -- περτώωρ -- 50Γ. στ. Ναϊρ. οἴ Ποερσ., Μ. πουϑϑώρ --- ἶ ροβῖ ποῶτπ ςοά. ΟΠ]. 

πηροῦ, Μ, αδὐΐοπη πηρε -- πεοογώω - Μ, Καῖ. εἴ Αἴεχ,, ἴοι ΚΓ. ἴῃ ΠλᾶΓρ.», ἴῃ τοχία 

αύτων, Οἵ, αὐτοῖς --- " πτειπορηδι, σοΐοτι! τὴν πορνειαν (Ὑ]ρ. Ξ- ΠθΡτ, ἴῃ ραν.) αὐτῆς. 

Εχοοῃ. ΧΧΙ], 12-|6. ΧΧΙΠ, 1-8, 

Ἰ ΌΟΙΣ ὩΣ 



δ νε οῦ ἐνρυνίι 

ἜΡ. ΒΟ: 

5.61.1. 

ἘΙΘὉ].:2- 
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ἄδο οὴ κηλλὲ Ἀἀπεοκᾶδο πος χὲ ΝΕΎΝΚΟΤΚ πἄλλλᾶο ΧΙΝ ἣ: 
ΤΈΟΛΑΝ ὙΚΟΎΪ ΠΎΟΟΥ πεν τάΎδδο ποριλλε ΔΎΩ τευπορνιᾶς 
ἀοπᾶριτο εορρᾶ: εχῶρ. ετβε πᾶϊΐ δί τᾶδο εΤΟΟ ΤΟΥ πῆεο- 
ἌΛερᾶ ΤῈ ερρᾶὶ ΕΤΤΟΟ ΤΟΥ πνΘηΗρε ΠΝ ΔΟΟΎρΡΙοΟ πἂϊ πτδοουᾶς- 

ι᾽΄0 (ΟΟὟ.Ὁ ΝΉΟΟΥ πεν τ ΎδΩΟΣΔΠΕΒΟΣ Ν Τεοδο ΧΎΛΛΟΟΥΎΝΗ᾽ ΔΎΧΙ 

ἩΝΕΘΘΗΡΕ ἈΔΝ πεοίϑεερει ΠΤΟΟ ρος ΔΎΛΛΟΟΥΤΟ ΟΝ '"ΤΟΗΉΊΙΕ. 
δύ δχε ἐροῦ δὴ πέρίολλε ΔΎΕΙΡΕ ΠΟΥ Χικβὰ δρᾶν ΠΗ ΤῸ ἐπεο-- 

ι εέερει. ἄνω ΔΟΝΔΎ πόι τεοοώνε οοΟλιβᾶ" ἄοχώρα ΜΠ Τεο-- 
ἈΔΛΝ ΤΡΟΟΎΝΕ ΕΦΟΎΕ εἐροο ἀυὼ τεσπορνιᾶ᾽ ἀοτἄςθοσ Ἐφ ΟΎΕ 

9 Τπορνιὰ πτεοονει. δΔοοΎᾶρο ποὰ ΝΘΗΡΕ ΠΝ ΔΟΟΎΡΙΟΟ᾽ πρη- 
ΤΟΎΛΛΕΝΟΟ ἈΜΞΝ ΝΕΟΎΤΡΑ ΤΉΤΟΟ ΕὙΦῊΝ ἐροο᾽ ΕὙΤΓ ΧωοῪ πρϑεη- 
ΦΟΕΙ ΤῈ ἐΝεο Ὑ ΦΕΝΘΙΠΠΕΎΟ ΝῈ ΕὙΠΗῪ οἴχν περρὼρ ποωτπ 

ι "ΤΗΡΟΥ ΝΕ. ἄγω ΔΎΝΔΥ χε ΔΎΧΩωρ "κ΄ ΟὙΦΙῊ ΝοΟΎΩΤ δΔο- 
"“τὐπε ΝΔῪ ἽΝΤΟΝ ΤΕ. δΔοίοΥδρ) ΟΝ ΕΝ τεοποίρν!ἃ)] ΔΟΝ ΔῪ 

ερι εν ρωλλεὶ ΕὙΟΗΡ, ΘΝ ΟὟΧΟ πεήίκων πολ  διθο] ΕὙΟΗΡ, ΟΝ 
5 ΟὙΡΝΔΑΔΎῪ πορᾶϊ ΕὙΜΛΗΡΕ εν ΤΕΥ πε πρενάλοχρ, πδ Ύει- 
ἩΔΎΔΝ ΕὙΧΉσΕ' ἐρὲ ΟὟΦΟ ΝΟΟΜΛΝῪ ΝΟΛΛΟῪ ΟΙΧΝ ΝΕΎΔΠΙΠΗΎΥΕ 

ΤΗΡΟῪ Ἀπεινὲε ππηρε ππνεχα λλδιοο πκᾶρ Ν ΤΕΎΠΟΔΙΟ. 
1ὸ ΔΟΛΑΕΡΙΤΟῪ οῳλ ΠΗΔῪ ἘΡΟΟῪ πνεοβᾶλ' ΔΎ ΔΟΧΟΟῪ πρὲν- 
τ ἀδτνε ΔΡΟΟῪ ερρᾶϊ ἐπκὰρ, πνεχά λλδιοο. δΔΎΕΙ ὥᾶροο 

ποι πηρε Ν τ βα βυλων εὐοεῖλε ἐροο εῶπε πλᾶο ΔΎχδο- 

Ἅλε0 οὴΝ ἜΕΘΟΒΒΙΡΗΝ. δοχώρλι ορᾶϊ ΠΡΉΗ ΤΟΥ ἄγ ἃ ἘΒΆΨΕΧΝ 

8 τδοδδο - Μ. οἵ ὙσηΣ: χιιας Ππαδιιογαὶ, ϑγτ. ΠΘΡγ. οἵ ὅτ. οὔ. -- ἀηἴο τ τοῦ ΟὈ ΠῚ 

Μ. οπι. χαι -- πεητδυύδδο (5:0) πορίμλε -- διεπαρθενευσαν αὐτὴν, Μ. ππηξτδνδιο 

πώδαηε -- Δοπᾶρτο -- Μ., Ρῥῖὸ οὐ δε -" ΑΡΟΝΝΝ ἴῃ ππᾶῖρσ. ἃἸ1θ πὰ τη -- ττδο- 

οὐδῶον - Μ., ὅγγ. - ὅσ. εφ᾽ οὺς ἐπέετιθετο --- δ Δον γαλοουπη τ-- ΑἸοχ. ἀσχημο- 

συνὴν, ατ. αἰσχυνὴν; ἴϊ. ν. ιτὃ - δγέυδδεε ερο0 - Μ. ρτὸ και ἐγένετο λαλημᾶαᾶ -- επεο- 

(εερε -- ϑυΓ. 580 οθεῖο, Οσὕ. ἀθβ|ις αὐτῆς, Μ. ἔπτεοιθεριὶ ---  ἰ κύτροονπε Ξ- Μ., ὅϑυγυ. 

- ὅτ. τὴν ἐπίθεσιν, Ποδτ. ΠΏΣΔΝ ν» υϊα. ἐπδαπὶνιε Πἰδιάϊηθ ---- λ Μ. οὔ. εὐπῆτ ϑυῖκτι 

περρώωρ (Ιερεὲ περτωωρ) ποωτῆ ; δηῖθ πος ροβίγθηχαπη γθυθα τι ςοά. Οὔ. ϑειορ- 

(οἱρε -- νεάνισχοι --- ὃ δΥγηδΥ, ἴορο διπδυ, αυοά οαπὶ Ρῥγαθοθά. ἄγω Μ, ὁπ. -- πες 

δυκώρας ἀ5η8πὸ ἴῃ ἤη., Μ. πε δυδώςελι ὅθε ογακώντ' ποτ Δοιυῶπι πῶον πρτξ, 

ϑγγοσ-Ποχ. «ρϑνεῖνεν Ἰνὼ Ιοροὐι διδῶ, αὶρ. μθῦγ. οἵ Ου. οτὶ μεμίανται οὗος μια ὦ 

τῶν δυο --- 1 αηἴο δοηδὺ σὰπὶ Μ. οὔλ. καὶ -- πεικὼν -- εἰχονᾶς - ΘΗ οὐφιλλν 

πορδὶ -- εν γραφιδι, Μ. γε ογοκεύοο πορῦδι --- ἰδ Μ. προὰτ ρῖὸ πυσλπ τ -- ἴἴ- 

τευπολιο -- Μ., ὅγγ. - γ᾿ πατριδος αὐτου --- ἰδ δοιλεριτοῦ -- Μ. εἴ πςῦγ., ϑυζ. 

-- α΄. χαι ἔεΤε τ. ςπ᾿ αὐτους, Νυϊὶρ. ἱπδαμὶνι ΣΗΡΟΥ ΘῸΣ -- ρον ἃδιυηααῖ - ΟΑΔᾺ 

τοῦ ππεοβα Ἃ ἴῃ ταβυγα τος αἴ οὰπὶ Μ. οὐ. καὶ ἃ ἰηϊτῖο, ἀυῖο ἀυκᾶϑαικεο οἵ δΔο- 

κώραι -- εδοιἈα..... πάλλαδλο - Μ., ϑγυγυ. ατ. εἰς κοιτὴν χαταλυοντων, Ὑαΐμ. τ ΠΘδΥ. 

αὐ εἰδὴ]ο πιανιθιαν μι -- πτεοπορπᾶ -- ϑὅυτ, οἵ Οὐ, Μι ἀθδβᾷὰρ αὐτῆς. ᾿ 

ἔχοον. ΧΧΤῚΙ, 9-17. 
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ι5 σᾶρυ ΕΒΟᾺ ἌΛΟΟΥ. δοσώλπ εβοὰλ Ν Τεοπορπιδ' ΔΎΩ Τεο- 

δΔΟΧΗΛΛΟΟΎΝΗ [᾿Δοσώ λπο εβολ᾽ ΔΎ ΤΑΨΊΙΎΧΗ οᾶρως [Εβ 0Ἃ 

ι9 ψιλοῦ πθὲ [ππτὰ] ΤΑΨΎΥΎΧΗ οἄρσ Εβο0Ὰ πτεοοπε. δΎω 

ς ἄρτδοο Ν᾽ ΤΟΥΠπορπιᾶ ΕΤΡΕΡ ΠΆλΕΕΎῈ ΠΝΕΡΟΟῪ Ν᾿ ΤΟΎΛΑΤ Ὑ ΚΟΎΤ᾽ 

9. πᾶΐ ΝΎ ΔΡΠΟΡΝΕΎΕ ΠΡΗΤΟῪ ΟΝ κηλλεῚ ἄγω ἄρτδδτε πῆε- 
χδδλλδιοο πᾶὶϊ ρὲ ΝΕΥΟΔρῷ ὁ Ἶθε πνπᾶ ΝΕΟΟΎ ΔΎΩ ἐρὲ ΚΟΎΝ- 

1 "ΤΟΎ ΟΝΘΕ ΝΚΟΎΝ ΤΟῪ ππερτωρ᾽ ΔΎΩ ἄραι πιπε πτ- 
ἄπολλιᾶ ΠΤ ἸΤΟΎΛΑΝ Τ ΚΟΎΪ ΝΕ ΒΗΎΕ ΠΤ ΔΡΑΔῪ δὴ ΚΗλλε οϑα πού- 

δνπε' πλλὰ πτὰ ΝΈΚΙβε ΤΠ ΓΓΟΎΆΑΝ ὙΚΟΥΪ πε ΠΡΗ ΤΙ. 
92 ετβε πᾶϊ οολιβὰᾶ πᾶΐι ΕΤΕρε πχοεῖο χω »λἙλΛΟΟΎ ΧῈ Εἰ0 ἢ οοἱ. 2. 
ΘΕ ἅποκ ὑνδ ΤΟΥΝΟΎΟ πουλερᾶ τε εἐρρᾶϊ εχ πὶ π τὰ 

ΤΟΥΨΎΥΧΗ ΟὟΕ ΞΔΟΟΎ ἀΎω ΤΝΔΗ ΤΟΥ ερρᾶδὶ εχ Ἀπου- 

9. Κῦτε πηρε "τ βά θυ λων ΜΝ πεχᾶλάδιοο 'ΤΗΡΟῪ φᾶ- 
ΚΟΥΚ᾽ "ΚΝ ΟΟὟΧ ΜΝΞ ΧΟΎΕ ἈΝ ΝΗΡΕ ΤΗΡΟῪ ΝΗ ΔΟΟΎΡΙΟΟ 

πε ΔΎ ρεποριρε ποτ π᾿ ρεν ΗΝ ἈΚ ρενοτρὰτη- 

ΤΌΘ᾽ Θὲ ΤΡΙΟΤ ἃ ΤῊ 'ΤΗΡΟΎ ΝῈ ΠΡΆΝΟΟΕΙ Τ᾽ ΕὙΠΗῪ οΙχΧΝ πε- 

88 οῇωωρ. ΟΕΝΗΎ ΤΗΡΟῪ εὌρᾶϊ εχ ΧΙΝ πελλρ τ ΠΟῚ φενρᾶρ- 

"δ᾽ ἈΝ ΘῈΝ ΤΡΟΣΧΟΟ᾽ ΔΝ ΟὙΛΗΗ ΘΕ πΆδΔΟΟ εὐδλλᾶοῦτε πρεν- 
5. ΘΎΡωνΝ᾽ ἍΝ ΦΕΝΦΟΠΔΟΝ ποεκῶ τε Εερὸ ΕὙΡΟΕΙ͂Ο εροὌ.Ό πτὰΐ 

ΠΟΎΡΔΠ ἈΚΠΕΎΛΑΤΟ ΕΒΟἋΔ ΠΌΕΕΙΝΕ ΠΟΎΧΙΚΒΔ εορδΐ εχ ΟΝ 
πεγρᾶπ' τὲ πᾶκωρ πε ορδᾶΐ ΠΡΗ ΤΕ ΠοεεΙρε πλλαλε ΟΝ 
ΟὙΟΡΣΤῊ πόαν τ᾽ που Βδ ἈΝ ΝΟΥ Δ ΧΕ σεν Δ "ΤΟΥ ΔΎΩ 
ΠΟΎΚεσεεπε σεν δρᾶ ΓΟῪ ΟΝ ΤΌΗΘε. σεῆδο! ΝΝΟΎΘΗΡΕ ἈΝ 

32. ΠΟΎΓσεερε' ΔΎ πΟΎΚκεωχπ Τοὰ ΤῈ Ν᾿ ΔΟΎΟΛΛΟΥΠ ποεκᾶδ ΤΕ 

τὰ 9 ΛΟ: 

ΘΟ  ἐἴς 

ἐἢ ΣΟ ΗΜ ΟΟΎΠΗ -- ΑΙοχ,, ΟΥν, αὐ βαργα αἰσχυνὴν --- 19. ππεροοῦν -- Μ. ὅγζ. ΑἸοχ. 
γυ!ρ. οἵ πεῦγ., Ογ. 1 βίπρ. -- ΠΡγαγία5 τετδριπορπενε, βοιῖ5 ἀδ]οῖα Πι δϑῖ ει ---- ὃ δρ- 
τδδτε -- Μ,, ὅυγζ. -- Ὁγ. επεθου -- πεοου, ΡΓῸ πειώουε, Μ. πιερώου -- ερετ-ὸ τ9ε Δ][6Γ, 
- Μ,, ὅ5υζ. -- ὅγ. βιιητοΠσαηῖ ---- “ἢ περβθηνε -- Μ., σοΐογὶ πο ἀρποβοιηῖ -- τ τδ--:9 πε 
Ξ-- Μ,, 5υΓ. -- Αἰθχ, ἐπεσᾶν, υ]ρ. σοηγαοίαο επί, Οτ. οτὰ. --- “5 Μ. οὔ. παὶ πτᾶ 

ΤΟΥΨΎΣΛΗ ΟὟΕ ἈκλλΟΟΎ ΔΎΩ ΤΠ ΤΟΥ ερρδὶ εκ --- ὁ φδκουκ -- Οσγ., Μ, ᾧδκούλλ 

- σον πὶ χονε - Μ,, τ, σους χαν ὑχους -- Μ. οπ. πακααδν -- ΘΕ ΤΡΙΟΎ Δ ΤΗΝ 
Ξε τρισσους --- “᾿ Ἰη!10, υἱὐ ρα551Π1, ΟΠ. χαν οαπ Μαπιρῃ. -- φερᾶραλδι δαῖτ ρεπ- 
τροῦζος - ἄρματα ψαι τροχοι; Μ, - ΑἸοχ, δή. οδιεριππενο -- ἰά. οἵη. πΆδοο -- εὐδ- 
Ἄδϑτε πὶ -- Μ,, Ψαυ]ρ. αγηιαθιιίτιγ, το] 4] ΟΠ. -- φειθυρῶπ τ θυρεοι -- εσεκώῶτε 
ὕδαῦε 1Π ἤη, - Μ,., ὅγυγ. - Ογ. χαν ῥαλει φυλακὴν ἐπι σε κυχλῳ --- 5. λαπεγάστο 
- ὅυγ. Ογ. ψαὶρ, οὐ ῃφρσγ,, Μ. ψάπδᾶκϑο -- ποεειπε (Μ. εἰειτι) πουκικβα, ϑυγ. Να]ρ. 
ΠΌΤ. εἴ Οσγ. χαν εχδιχησουσι -- πεγρᾶπ, 8015 Μ. ογϑᾶτ -- τ τεστίθώπε - Μ,, 5 υΓ. 
ψυϊρ. Πορτ, εἰ τσ, δώσω -- ροϑῖ πουλλδιδιχε Μ, αδά. ετδόοι -- οε τοῦ οοήδρδᾶο ΤΟΥ 
ἴῃ ΓΑΘΌΓΑ -- ἀηί6 οεπδο! σα Μ, οπ]. αὐτοι, 

χες, ΧΧΙΠΙ, 18-26. 



ἡϑμολὰ σφ 

ΟΝ Ἃ, 

τς ὉὈΕ: 

ἘΟΙ εἰ 

προ νὸς 

πν τ  κὰν ὁ χα ἐὐτ κιλν γῶν αδαλληρα τὶν, 
ἢ ἦν ἁ ΨΥ ὖν ΤΎΧΑΣ ΣΟ εὐ 
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Ὁ ΚΑΡΗΎΥ ἩΝΟΎΘΟΪ ΤΕ ΠΌΕΟ! ἩΝΕΟΚΕΎΗ ἈΜΝΠΠΟΥΟΎΩΘΟΥ. ἄγω 
ὙΝΑΚΤΟ ΕΒΟᾺ ἅῖλλὸ ΠΝΟΎΛΑΝ Ὑδοεβηο ἈΝ ΠΟΎΚεπορπιᾶ εβοᾺ 

ΘΩ͂; πκᾶρ, πκηλλεὶ ἄγω ΝΜ ΤΕΤΆΛΟΙδ ΤΕ εἐριρᾶϊ ἐροου ΜΠ ΤΕΤΆΡ 
85. ἽΠΑΛΕΕΎΕ ΠΚΙΉΛΛΕῚ ΧΙΝ ΤΈΝΟΥ. [χε] πᾶὶ πεέτερε [πχοεῖο] χὼὼ 

ἈΛΑΛΟΟῪ [ΧῈ ΕἸΟΙΦΗΗ ΤΕ ἄνοκ ηδπᾶρδ ΔΙ ΔΟΎ ψ5.10 ΕἸΤΤΟΟ ΤΟῪ 
ὃ. ἩΝΕΤΡΆΛΟΟΤΕ ἈλλΛΟΟΎ πᾶϊ πτὰ ΤΟΥΨΎΥΧΗ ΟὟΕ ἈΝΛΟΟΥ Ξ Πποε- 

ΕΙρε δρᾶϊ ΠΡῊ ΤΕ ΟΝ ΟὙΔΛΟΟ ΤΕ ΠΌΕΟΙ! ἈΧΠΟΎΦΙΟΕ ἈΝ ΠΟΎΛΛΟΚΘΟ 
ΤΉΡΟΥ Νπῆητεωπε ἐρεκὴ ΚΑΦΗῪ ἐρεδουΎ ΟΝ ει ΠπΟΟΟΔΠ ΕΒΟᾺ 
πδΙ τ ΔΟΣΟΗΑΛΟΟΎΝΗ Ν ΤΟΎΠΟΡΝΙ Δ᾽ ἈΝ ΤΟΎΝ τ ἄοεβηο. τοὺ- 

ὃ πορη! ἃ ὙΤΕΝΎ͵δΔΟΡ πἄϊ πὲ ρα ΠΤΡΕΠΟΡΝΕΎΕ εοὙὐᾶφε ποᾶ π- 
1. ΕΘΝ οΟ ἀΎω εχώρϑα ορδΐ οοὰ που ΠΡΗΤ. ἄριμοοζθε ΟΝ 
89. "ΤΈΘΙΗ πΤΟΎΟ ΝΕ ηδ δὲ Ἀπεοᾶ ΠΟῪ εορᾶϊ ΕΤΌΟ τε. πᾶϊ 

ΝΈΤΈΕΡΕ πχοεῖο χω χλΛΟΟΥ χὲ πᾶ ΠΟῪ ΠῚ ΤΟΎΟΩΟΝΕ ἱἘρεΟ ΟΟΟ" 
πετί ΗΚ) ΔΎ πετ ΟΥ εὐ τῶν] ΠΕΤῸ ΠΦΟΎΟ ΕΤΡε πίε χωκ 

88. Εεβο δΎυωῳ πτεοώςθλια εϑιἃ ΤΕ ΠΑΠΟῪ ΠΤΟΎΟΩΝΕ τοδλιᾶ- 

84 ριδ᾽ ΠΑΠΟῪ Π͵ᾶκο πε ΔΎΩ ερεοοοῦ" πεοῦὺὰ ἈΝ πεοοονᾶ 
5 τΕΝΔΚΤΟΟΥ ΕΒΟἋ ψκλλοο χε ἄνποκ ἄΐωυδλχε πεχὲ πχοεῖο. ετβε 

πᾶὶ πΕΈτΤερε πΧοεῖο χ ΔλΑΛΟΟῪ ΧῈ Εεβολχε ἂρρ πᾶωβῶ ΔΎω 
ΔΡΝΟΧῪ δ᾽ ΠΑΡΟῪ Ἀπουολδ᾽ ΠΉΤΟ φϑῴωτε χὶ ΤΟΥ Τ- 

88. ἀσεβῆ ΝΠ ΤΟΎΠοΟρηᾶ. δΎω πεέεχε πχοεῖο πᾶϊ χε ΠπΠῦηρε 

ἄπρῶμε πκη δ τ οἂὰπ ἂν ἐοολδ᾽ ἈΝ ΟΟΔΙβ δ΄ ΔΎΩ πκχ ΕΡΟΟῪ 
81 πε πολλιὰ ΕβΒΟΆχε ΔΎΡΝΟεΙΚκ᾽ ἀΎ πεονοο Ὄρᾶϊ δὴ πεὺ- 

σ χ᾽ ΔΎΡΝΟΕΙΚ ΟΝ ΝΕΥΟΎΩΟ ΠΡΗ Τ᾽ ΔΎΩ ΝΕΎΘΗΡΕ ΝΎ ΔΎΧΠΟΟΥ 
88. πᾶϊὶ ΔΎΝ ΤΟΎ ΕΒΟᾺΔ ΦΙΤΟΟΤΟ πΉοΟΔΤτεΕ. πἂϊ ΔΎΔΔΎ πᾶὶ δ Ὺ- 
ὃ χώρλι πη πετουδᾶ θ᾽ ἀγὼ ΔΎ ωτε πνδκεοᾶ Βα ΤΟΝ διὲς 
πτρεΎκωνο ΝΝΕΎΘΗρΡΕ ΝΝΕΎΥΕΙΔΔΟΝ ΔΎΒΟΩΚ ἘΦΡΟΎῪΝ εἐνᾶπε- 
τουᾶδβ ΕἸΡΕΥ ΧΡ ΛΟΥ. ΔΎΩ ΕἸ ΦΗΗ ΤΕ ΝΕΎΕΙΡΕ ΝΎΓΤΕΙΘΕ Ν᾽ 

ΟΣ πιὰ Ὁ --- “- Ν - 

8 πρεκᾶδτε κάφην ππουροῖτε -- χαι ἐχδυσουσι σε τὸν ἱματισμὸν σου; Μ. ἔρε- 
ὅν χεπογρίςε, ζεϊοτὶ 

ἴῃ ΡΙυΓ. -- ερεδουζύαλοπει -- Αἰαχ. ἀσχημονουσα, τ. αἰσχυνουσα -- Ε τοῦ εβθοᾺ ἴῃ 

πὶ ερβηὼ ππερβώο --- ᾿ἶ πογκεπορπιᾶ, -- Μ., 4111 ἴῃ β'πρ. -- 

Γαβαα --- δ οἷκ πογώτ πρῆτ, Μ. ὄει πεογώζυ ἥρητ, 801. -- ΟΥὕ. ἐν τοῖς ἐνθυμη- 
μασιν αὐτῶν --- δ΄ τξηδτ δέ -- ϑὅγγ. Ναας. μεδτ. οὐ ον. χαὶ δώσω, Μεοαρα. πᾶσαι 
-- ὃ8δὲ Ἰτεοώτυλα εὐλᾶ τε, ΡΙῸ Κ0Γγ. οἵ ὅσ. ἐχλυσεὼς πλησθηση, Μ. ἔἐρεωυ λλω 

- πᾶποτ υβ4τ6 ἴῃ βΒη. - Μ. εἴ Αἰοχ., Οἵ. ογάϊηβ ἴῆνειβο τὸ ποτήριον ἀφανισμου 

ποτήριον χδελφης σου σαμαρειᾶς --- δ᾽ δτω -- Μ. οἵ ὅγχ., Οζγ. οὔ. -- ἃηῖθ πιδοιυδ. 

σὰ Μ. οἴη. χαὶ -- ΕΔΟἋ ἅκαλοῦ -- Μ., ὅϑυγ. -- ὅσ. οἱ]. --- ὄὖἶ πεοποο ἴῃ ταϑαζὰ - πδὶο 

δδ δὶ δΔΎδλδυ πδὶ, Μ. πδὶι διδυτοῦ (50), ϑυσ. -. ΟΥ. ξὼς -- ϑυγ. δῖ αγ., Μ. πώσον --- 

χα' ταὐτὰ ἐποιησᾶν μι0! --- ὅϑ ππΕΎΘΗρΕ ΤΪ ΠΟΥ 8 ᾿ἰττουῖβ ἴθ πᾶτα, -- ἩπΘΎΘΥ  ιο- 

Δοη - τοῖς εἰδωλοις αὐτῶν, Μ. οπι. αὐτῶν -- εἰς δίητε -- Μ., ὅγγυ, - αὕ. οτι. 

Εχζοοη. ΧΧΙΠ, 27-30.Ψ 
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ο ΤΆΛΗΤΕ ἈπΗΪ ΔΎΩ χὲ πρώλλε ΕἸΥ̓ΝΗΎ ΝῈ ἌΠΟΥΕ ἡ δὶ ετερε- 

᾿ΧΟΟῪ πρενηδιοιτε που οὰκ ΠΤΡεΎει ᾶρο ΝΠ ΤΕΥΝΟῪ «ᾶ- 

Ρεχοκλῖε πνᾶΎ" ΔΎ πε δρε ΠΟΎΟΤΉΛΑ ἘΝ ΟΥ ΒΔ λ' πεᾶρκο- 
“1 ΟἌΛΕΙ 4110 Ο΄ὴ᾽ ΟὙΚοολλΟοΟο πεωᾶρερλλοοο οιχν ΟὙΥ̓δΔΟΟ εὐ- 

πορζ9᾽ Ἔρε οὐ Τράπεζα ΦιΘῊ 3λλλὸ εοὐορό. ΔΎΩ πδιΘΟΎΘΗΝΕ ΓΡ 

“2 Δ΄ὴ πᾶνερ, ΝΕΥΕΥρδ ΝΕ πὲ ορδὶ ΝΡΗ ΤΟΥ ΔΎΩ ΝΕΎΡΤΩρε 
πε δ΄ὴ' ΟὙΦΡΟΟΥ πωνο πῆδορν ρέενκερώθαλε ΕβΟἋᾺ ΟΝ ΟὙδΩΘΗ 
πρίῦλλε ἐλ Ύει ΕβΟἋ δὶ πα διε ΕΥ̓ ΠΡΕΝ ΨΕΔΆΙΟΝ ἘΝ ΕΥ̓ δ Χ΄ ΔΎΩ 

4Ὧ. ΟὙΚΔΟΛΑ ΠΟΟΟΥΓΟΟΥ ΕΝ ΝΕΎΔΠΗΎΕ. ΔΎΩ δίχοοο ΧῈ ,“41Χη 

εὙπὰρ ΝΟΕΙΚ οᾶν Ν πᾶὶ ΔΎΩ ΦΕΝΟΒΗΎΕ ΝῪῈΕῈ ἈΠΟΡΝΗ  ΝΉΤΟΟ 
“.ι δῶσ ΔΟοπΟΡΝΕὟΥΕ ΕΔΎΒΟΩΚ ΕΡΟῪΝ ᾶροο Ἶθε εὐΔΎΒΩΚ ΕΡΟῪΝ 

ὡδ ΟὙΟΡΙ4ΛΕ ἈΠΟΡΝΗ᾽ τᾶ! ΤΕ θὲ εὐΔΎβωκ ΕἐφροΟΎΝ ὡἂ οολὰ 
΄ ἍὉ ΟΟλιβὰ ΕΤΡΕεΎεΙρε πουᾶ πολλὰ. δΎω ϑφρέγρωλϑε πλικᾶιοῦ 

Π ΤΟΟῪ πετ δ χικβ ἃ ἈΚ ΛΛΟΟῪ δὴ ΟὙΧΙ ΚΒ Δ] πόοριλλε ΠΝ ΟΕΙΚ] 
ἍΝ ΟὙΧΙΚΙΒδ᾽ ποΝΟΟ] εβολχε ρενίνοεικί πΕ ΔΎ πεοῆοῦ ΟΝ 

4 ΜΕΎΟΙΧ. πᾶὶ πΕΤερε ποεῖ χὼ ΔΝΔΛΟΟΎ χὲ ἄπΙΝΕ εορδὶ 
ἜΧΟΩΟΟΥ ΝΟΎΟΣΟΩΔΟΟ ΔΎΩ πΠΚΤΑΔῪ ΔΎΩ ΤΟΡΤΡ᾽ ΜΝ ΟὙΤΡΠ’' 

“ ποερὶ ΝΕ ΕΡΟΟΎ ΟΝ φεῆῶνε ΝόῚ ΦΕΝΆΛΉΗΘΕ ΝἩΚΚΟΝΟΟῪ ΟΝ 
ςς ΜΠΕΎΟΘΗΘΕ. ΟΕΝ ΔΑΛΟΎΟΥΤ ΠΝΕΎΘΗΡΕ “4. 5 ΝεΎςεερε᾽ ΔΎΩ ΝΕΎΗΪ 

45 ΟΕ ΔΡΟΚΡΟῪ Ο΄ὴή' ΟὙοᾶ τε. πΎΔΚΤΟ ΠΎΉΛΛΝ Τ ἄοεβηῆο εβολριχλι 
πκᾶφ, ποεχιοβὼ πόϊ περΊολλΕ 'ΤΗΡΟΥ ΠΟΕΤΆΛΕΙΡΕ κὰ Τὰ πεΥ- 

4 Δ ἄσεβηο. τε λαπ τἄσεβηο ἍΔε οενᾶ το ερρᾶΐ εχν 
ΤΗΥΤΝ᾽ ἄγω τετνᾶχι ππποβε πΝε τ που πῚ ΘΗ] πτε- 
τ πελε χε ἄπο ὶκ πὲ πχοειο. 

9 Ὑπηΐ, σοίετ! τοὺ οὐχου μοὺ --- "΄ ὡδρο -- Μ., ςοἴογὶ οὔ. -- πδὺ - Μ. πώον, 

πος ποη Ποῦγ. οἵ Ψαἱρ. φιΐδιι5, ϑ5γτζ. τ-- ΟὙ. οι. -- -Γ πούοτηαι (εστιό!ζου) αἸο πα ΠῚ. 
ἴῃ ΓΑΒΌΓΑ -- τει διρκοσάκει 1 οοά. ΠΟῊ 5616] ---- ' οΦΙΘῊ ἅκλλὸ -- Μ, εἵ  ]Ρ., ὅ'υγ. ΠθΡγ. 
οἵ ΟΥ. πρὸ προζςωπου αυτής -- πεγεγῷῴῷρδπε -- 5υγ, εἵ ὅγ. εὐφραινοντο; Μ. δροΥπος,, 

ψυϊσ. οἵ ΠΟΡΓ. »οϑι1511 ---- ᾿“ Ῥτο πεύρτώρε πε -- ἀνεχρονοντο, Μ. Παρ. πουκερϑώρ 

-- ἀηΐε πηδορῖ συμ Μ. αἰϊΐβαιια οὔ. χα! -- εὐτῇ' -- Μ,, ὅυγ. - Οταθς. χαὶι εδιδοσαν 
- πρεψελιοι -- ψελλια --- 1 πονδιολλιδ -- ΘΓ, οἵ αγ,, Μ, ππουδπολλιξ, ---- ἐδ πκοεῖο 

- Μ,, 5:07. - 6σγ, χυριος χυριος, Αἰοχ. ἀδωναΐ χυριος, Μυϊρ. οἵ ποῦγ. οριίπης 

σις -- δικιττε (510), Μ, ἐπδῖι ρτὸ ἀναγαγξ -- πογουςλοο -- οχλον -- ἸΚ τ δι δ τ ΚΥΤ. 

στ, ψυϊς. εὐ Περσ., Μ. εἰεΐ -- δυο τορτΡ 5οηῖραο τηθηΔ1Π|, ΡΓῸ ΕὙΤορτΡ, οἵ μος 

Ῥίο εοὐ..... - ἢ ποερι πε -- Μ, Ψυ]ρ. οἵ μεργ., ὅγζ. -- ὅσ. λιθοβολησον -- τισί 

δειληηε -- Μ,, ςοίογ! οχλων -- πκκοποον -- Οὐ, οἵ Πορτ., Μ. - ὅυ1. οἵ α]ρ. εὐε- 

Θέ οἈον -- δὰ ὄγοδτε -- Μορἢ, ὅυζγ. ψαυΐρ. οἵ ΠΘΡΓ., αγαθο, οὔ]. --- ἢ ππταπτ- 

δοεβης -- ϑυγ. Οἵ, ψυΐσ, οἵ Βοῦγ,, Μειρῃ. πττουαλετδοεθηο -- 5. λε - Μ,, ὅυζ. 

Ξ τάθς, και. 

Εχςςοῖ, ΧΧΠΠ, 240-49. 

ἘΠΑΟΜΕΝΤΑ (Ἰορτο - ΛΗ ριῦλ, ΝΟ], 1. 90 

Ὁ ΟΡ 

Ἐρτ σε: 

ΤΟΙ τ: 



ΠΟΘΙ, Ὡς 

ΑΝ τώ... } Ἀν 

ΟΝ β ΝΣ 
989 ἤτον, 
χχινῖ [πώᾶχε] Ἄπχοειο [Δοζυώπ)ε ὠδροΐ ἰοκε παλερψυτε. 

10 

αρβϑαπθ αὐτῶν --- ὃ ροβῖ πτβπη Μ. αἀά, ετκεπιουτ -- ππευκδο ζοῖοι οὐχ. αὐτῶν 
- ΔοΒΡΒΡ δα βΒΡΒρ -- Μ. εἴ ὅ50Γ., ΠΡ. εἴ Οσ. βθη18ὶ εζεσε -- ΔΎ πιοε Θ΄. τέολλητε, 

5015 Μ. ρώκρ, οἄπεοηῖτν ἅκλλοο -- ὃ πχοειῖο -- (γ., Μ. πόδ πόδ, ὅϑυ1:. - Αἴοχ. αδὸὼ- 

ναὶϊ χυριος, υϊρ. -- ΠΕΡτ. Πορείπμς ΠρθιΣ -- πεοεῦηβε οἵ ἃἸῖῸΓ. πεοίϑεβε (5ϊς), τοὶ αὶ 

ἀρβαὰθ αὐτῆς) Μ. νοῖὸ υἱτ1Π1. ῬΓΟΙΒΒ. ΟἿΊ. --- 

- Ροϑβῖ εοολεσλωσ ςοἥ. οὔ. οὐχ ἐχχεχυχὰ αὐτὸ ἐπὶ ΤῊΝ γὴν τοῦ χαλυψαι ἐπ᾿ αὐτὸ 

Ἣ 

ΑἸΘΧ. ᾿ἱπϑΌρου σὰπὶ ΝαΪρ. οἵ ΠΘΡΓ., πθς ΠΟ ΒΥΎ. 8 αϑίοσίβοο, δ, τῶν αἰμα τῶν 

4υοά οἴ ἴῃ τάβατα, σὰ πὶ Μ. οὔ. προςχαυθῃ χαὶ -- πδί πιίῦνδε, ϑυγ. - αἱ. Ὠςδτ. οἵ 

τ. οἷος αὐτῆς, Μ. πῷῶητο ἔχε πιρελλτο --- ἡ Μ, οἵχ. ετηδα οἵ αἰτῖτα. πδὲ 

πεοώηβε --α ὃ πετ τοῦ πετηδίθωπε ἰῇ Γαβαὰ -- ὡδτδωο - Μ., ὅϑυγ. - ὅσ. ως 

ου 

ΝΡΟΆΑ πε ολκ ΠΆΛΕΡΑΛΗ ΤΟ ΝΕΒΟῪ ΝΠΟΟΥΛΗῪ ἈΜΠΕΒΟῪΥ εὐχὼ κ-οὃὕ 
χοῦ χε πώηρε ἅπρωλε ορ δὶ νὰκ ΕὙΦΟΟΎῪ ΧῚΝ ΠΟΟῪ ΠΟΟΟῪῚ 
ΧΙΝ ΠΕΡΟΟῪ ΠΤ ΔΟΕΙ ΠΡΗ ΤῸ ΠΟΙ πρρὸ π τ ΒΘ ΎΔωΝ ΕΧῊ ΘΊΧΉΛΑ 
ΧΙΝ ΠΟΟῪ ΠΦΟΟΥΠ δΔΎω εκεχὼ Ν ειπᾶρᾶ ΒΟΔΗ εχλκ πηΐϊ ετ- 
Ὑδών τ εκχὼ φιλο ΝΔῪ χὲ πνᾶϊ ΝΕΤΈρε πχοεῖο χὼ ΔλλλΟΟῪ 
χὲ χιοε εορᾶϊ πΟΎ Ὁ ἃ ἌΚΙΟΝ ΝΚΠΕΩΤ [ΚΚΛΔ]ΟΟὟ ἔρος ἄγω 
[πΠἸΚΝΟΎΧΕ εἐορδϊ [εἐρ᾽06] πεν δ Ύ ΔΎ ΝΙΛΛ᾿ ΟὙΟΎΕΡΗΤΕ επᾶ- 

ΠΟΎΟ ἈΚ Οὐ πε ΕΔῪΝ ΝΕΎΚδΔΟ ΕΒΟἋᾺ ΠΡΗ ΤΟΥ εδΎκι- 

ΤΟῪ εβολον ποῶτπ ΝῊ ΒΝῊ πκοᾶρτε ππεΎΚᾶς ο ΔΡΟΟΎ. δΔ6.- 
ΒΡΒΡ δΔιβρβρ' ΔΎω νεοίκεεο ΔΎΠΙΟΕ οὴ ΤΈΟΛΛΗ ΤΕ. ΕΤβΒε πὰϊ 
δι ΝΕΤΈΡΕ ΠΧΟΕΙΟ χὼ ἈΛΛΛΟΟῪ χε ὦ Τποόλιο πνεονπο πε- 
ΧΔΆΚΙΟΝ ΕΤΈρΡε πεοῦηβε ορᾶϊ πρη το ΔΎΩ πεοίϑεβὲ ψλπεεεὶ 

ΕβΒΟἋᾺ ΝΠΡΗ ΤΟ ἄσεινεὲ ΕβΟᾺ κᾶ τὰ ΟΔΎΩΟΔΥ ΝΎ δΟ᾿ ψ1πὲ ΚΆΗΡΟΟ 
εἰ εςρᾶϊ εχώο. εβοΐλχε πεοονοῦ 900ΠπῸΝ ΤΕΟΆΛΗ ΤΕ" δίκδ δο 
διχν ΟὙπετρὰ εοολεόδλωδ ετλρβο ΕβθοὺᾺ εχο. ετβε πᾶϊ 
πᾶι ΝΕΤΈΡΕ πχοεῖο χὼ ΝΛΟΟΎῪ χὲ τἔπᾶ τρεοδίδιϊὶ πόὶ τλᾶλε- 
πᾶο πκωρτ ἄγω πτᾶτδςθο ἥδε πη ἄχερο πκώρτ χε- 
κᾶς ἐρὲε πᾶςᾳ βωκ εβολ δύω Πόσβοκ ΝΟῚ ΠΑΛΟΟῪ ΕἸφᾶρΟΟΥ 

[610] εἶχν πχβεο χεκᾶο εὐερλλολλ ΝΟῚ πεορολλν τ ΠΟΒΟᾺ 
εβοὰλ πτάλητε πτεοᾶκθδροιδ᾽ ἄγω πχν ΜΟῚ πῦηβε' 

ΠΟ ΤΆλει ΕβΟᾺ ΝΦΗΤΟ ΝΟῚ πεοῦηβε ετνἄυο Νοχιςθῖπε 
πόὶ πεοῦηβε. εβϑολχε ἄρχωρλι πῆπτο. ΔΎ ΟὟ πετνἄζθωπε 

ερδν τΑλτβθβθο ΧΙΝ ΤΕΝΟῪ δηττᾶςο ππδσώντ φρᾶϊ π- 

ΧΧΙΥ, " εκεχω - ψυ]ρ., σϑῖο εἰπὸν -- ππτειπάρά βολη - Μ,, σγοϊϊααὶ ἀδβαὰθ ταὐυτὴν 
ὁ επάπουο 4111 παρθηΐῖ ροβῖ πῖλα --  ῶπιθε (510) -- πεΥκᾶο -- Μ. οἵ ΑἸοχ., ϑυσ. - νυ. 

Ἷ δίκδδε -- ὅσ. εἵ ὅσ., Μ. δηαχᾶῃ. 

ν, οἵ ὑπὰ ουπὶ Μ. ν. ὃ ἀϑηπ6 δά εταλρωθ --- " ροϑὲ χε Μ. πᾶ. οὐοι πὐπολιο, 

0 χεκδο ἴῃ Γαβϑαγα -- δὶ πλόον ΕὙΦΑΡΟΟΥ - Μ., ΡτῸ ὁ ζωμος --ἰ δ ροβῖ χεκδο, 

εμπλησω. 

χες. ΧΧΙΝ, τ1τ-ι}. 
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ΠΌΜΡΗΤΕ ἄποκ πχοεῖο ἀΐωδχε ΠΝΗΎ ἄνω τηδᾶδο πἰηᾶ- 
ν πωρχ ἀν᾽ ἀγὼ πνδσώ ἂν δ οὰἂπ ἐρὸ κἂ τὰ ΝΟΎΡΙΟ- 

ΟὟΕῚ ἈΝ ΝΟΎΛΛΕΕΥΕ πέεχὲ πχοείο. ετβε πᾶϊ ἄποκ ὑηᾶκριπε 

λχλο κὰ τὰ πουονώωο ΔΎ τηδὺ οὰπ ἐρο κὰτᾶ που 
ΠΦΗΤ τετχᾶρλι ΤΕΤΟ ΠΟΟΕΙΤ΄ ἀΎω ἵτετπάᾶζθωίο εἰ ]σώντ. 

“5 [πωᾶχε] Ἄπχοειο δΔεοίςυωπε) ὐδρο! εὐ χὼ κκλλοο] χε πῷη- 
Ρίε πρω )λλὲ εἰό ΦΗΗ τε ἄνποκ ὕγᾶχι Εεβ0Ὰ ΠΡῊΤΚ ΠΝ ΟΎΩΟ 

τ ΝΜΝΕΚΒβ Δ δὴ ΟὙπολελλοο ποενᾶνερπε ἀν ἐεροκ᾿ οὙδιϑᾶρρδι 
ΠΦΗβε πὲ ποποο ππε: πεκη πᾶίϑωπε ἀν᾽ Εὐθϑληρ δριχωκ᾽ 
ΔΎΩ πεκΤΟΟΎΕ πᾶϑωπε ἂν Οὴ ρᾶ Κ ΟὟΤΕ ποενδολοωλκ ἂν 

ι5. Φ΄Ν ΝΕΎΘΟΠΟΤΟΥ ἀΎω ΝΝΕΚΟΎΕΛΑ ΟεἰΚκ ἥρωλλε. δΎω δίωδχε 

ΝΠ πλᾶοο ΝΟ ΤΟΟΥΕ κᾶτᾶ θὲ ΝΎ δοθω Ν᾽] ΕΤΟΟΤ ΠΝΗΔῪ 
πΙΡΟΎ δε ἀΎω ἄιειρε ες ΤΟΟΥΎε κἄ τὰ 9{ε|Ἰ τ δον ΕἸΤοΟοΪ ΤΊ. 

19 ΔΎΩ πεχὲ πλᾶοο πᾶ χε πκνᾶ χοοῦ ἐρὸν ἂν χε ΟὟ δΝῈ 
πδὶ ΠΉΤΟΚ ΕὙἼΚΕΙΡΕ ΜΝ ΜΟΟΎ. 

ΨΥ 

πρπΠρπΠεΠπττΧ-᾽ “ἄνω ποετϑετδρο ερᾶτε ριχϑὲ πκᾶρ ετοὴΐδ 
᾿Π 9] ἔηδτδᾶδτε που τἄᾶκο᾽ ἄγ πηδωθωπε ἂν οὐ ἐπερ, πέχε 

πχοειῖο. 

ΧΧΥΠ, 1,323 ἄγω πώδχε Ἄπχοεῖο δοωπε δροὶ εὐχ λοῦ χε 

3 ͵ΤΟΚ ρώωκ πῶηρε Ἀπρωυλλε ΧΙ ΝΟΥ ΤΟΕΙΤ ΕΑΝ ΟΡ ΔΎΩ 
ΚΧΟΟΟ ΕἘΡΟΎΝ ΟΝ ΟΟΡ ΟΙΧΝ ΤΈΡΙΗ πβὼκ ἐρΟΎΝ ετεθδ λᾶοοα 
πλλᾶ πεῦωτ ππλδοο πᾶὶ πΕΤερε πχοεῖο χ ἈΝΔΛΟΟΎ ΠΟῸΡ 

4 ΧΕ ἮΤΟ ἄρχοοο χε ἄποκ δι πειοᾶ εροῖΐ εὶ οϑῷὰ ΠΡΗΤ πϑᾶ- 

6 ὀρδὶ πρῆτε -- 50Γ. Αἰοχ. ψαυϊρ. οἵ μεργ., Μ. εὔρη πόγητο, στ. οπ, --- ἢ ροβῖ 

δτοκ Μ. δἀά. πε -- πτ "δσώ (1π46 ἀπδς [ἰττογὰθ ἀργαβαθ) δις, Μ. εἴ ὅϑυτζ. -- Ὁσγ. ουδςε 
ὑνὴ ἐλεήσω -- ΠΟΥΦΙΟΟΎΕ᾽ Α1Π| ΠΟΎΛΛΕΕΎΕ -- ϑυ7σ. Ἄαϊρ. εἴ Περγ., Μ. πελλενι οὐορ, κᾶ τᾶ 

πεσών τ --- [δ οἷς οὙπολειοο -- Μ,, ϑυγο-μοχ. [ϑβὸ ἴοβωβωὺς, Οἵν, εν παραταξει; 

υϊρ. ΒοΡγ. εἰ Ααὰ. εν πληγὴ “- ποεηδπερπε δ εροκ -- Μ., ᾿οῖοὶ οὐ μη χοπῆς 

- ςοἄ. ἱπάθ οὔ. ουδ᾽ οὐ μη (δαί. ουὸς “) κλαυσθης, απ86 Μ. τοάάϊτ οὐλε ποε- 

ΡΙ441 ἔροκ δι -- [7 σγδώδιρολι...... πΓπε, ρῖὸ στενάγμος αἰματος, Ὅσφυος πενῦῇος 
Ἐσῃ (ϑγΓ. Αἰοχ, αἰϊΐφας εσται, Μ. οπλ.) -- δγω ργπι. -- ϑυγ. οἵ 6ἵ., Μ. οὐδε -- οὟτε 
Ξ- Μ. ονλε, ὅγζ. -- ὅτ. οὐ μη - ΧΧΥΙ, "΄ πηδωπε ρῖὸ πτεπδωώπε -- Μ. οτ. 
98. ἐπε, -- πίοειο -- Μ,, 50ζ. - (τσ. Ρ15, Αἰεχ. χυρ. χυρ. ο θεος --- ΧΧΥΙ͂Ι, ἢ ριχπ 
τερίη πβώκ ερου, ὅ0ζγ. - (σγὶ τῇ χατοιχουσῃ ἐπι τῆς ειςοδου; Μ. ϑηετιυοπ ες 

πλτ οὐορ, 9εὲ εὔουη -- παλεδ...... ΠπΆΔοο, ὥυγ, Ψα]ρ. ΠοΡτ. οἵ Οἵ. τῷ ἐμπορίῳ 
τῶν λάων, ἀπὸ (Ψυ]ρ. -- Ποργ. σα) νησων πολλων, Μ. οπιηΐα Ομ]. -- πειοδι, σδίοσὶ 
κάλλος μου --- εἰ, Μ, εθριοιπι, 501. -- ΟἿ, ΟΠ]. 

Ἐχεοῖ, ΧΧΙΝ, 14-10. ΧΧΝῚ, 20 - ΧΧΥΙ͂!, 1-4. 
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ΟΟΙ ΣῈ: 



ΣΑΣ ΔΑ, 
ἌΡ; 

ΕΣ 

ΕἸ ΓΟἷ" Ὁ 

Ρ.- πῶ: 

ἘΌΝ τς: 

.1 ΔΎΧΩΚ εΕβθ0Ὰ βπουοᾶ. πρώϑλε ἽπκΑρ ΧΗ ΤΩΝ ΝῈ ΝΟΎΘΟΤΕ 

5 λδοοᾶ πβεελειλα' πούηρε ΔΎ πειοᾶ ερο. ὙΚΕΆΡΟΟ ξον. 
ΕΒΟΔΘΝ ΟΕΝΕΙΡ ΔΎΚΟΤΟ πε ΦεΝΟΔῪ ἀπᾶσε πε ἩΚΎΠδριοοο 
ΔΎΧΙΤΟΥ εβολρᾶς πλιβᾶνοο ΕἸΡΕΥ τ ἃ 'Ἅλι0 πὲ πρέν τε πες 

ὃ ΝΕΔᾺΤΗ, ΔΎΤΔΛΆΛΙΟ ΝΝΟΎΟΟΡ εβολρλὶ πκᾶρ πτβδοᾶπ' 
ΝΟΎΡΠΗΎΕ ΝΎ ΔΥΤ ΔΑΛΙΟΟΥ εβολρλὶ πκὰρ πνελεῷδο φενηΐ ΕὙῸ 
πρᾶιβεο πΗΝ εἐβολον πνΉσοΟ ΠΌΧΕΤ ΤΙΝ. ΔΎΩ ΟὙΟδῸ 

ἈΝ ΦΕΝΔΎΕΙΝ ΔΎΔΝ ΕΒΟΔΘΟΝ, ΚΗΛΛΕ᾿ ΦεΝπρης ΔΎΤ ΔΑΛΔΙΟΟῪ ΝῈ 
ΕἸΡΕΥΤ ερὸ ΠΟΎΕΟΟΥ. ΔΎΩ ΕἸὙΡΕΥΘΟΟΔΕ ΠΟΥΡΎΔΚΙΝΘΙΝΟΟ ἈΝ 
ΟὙΧΉδΕ ΕΒΟΔΟΝ πῆΉοΟΟ πελιοᾶτ ἀΎω δΎώωπε πὲ ΠΟΙ πε- 

8 (ὐδρεύδολε ἌΟΟυ. δΔΎω πουᾶρχων ΝΕΤΟΎΗΡ, ΝῈ Φὴ᾽ ΟἹ- 
ν᾽ ἀΎω πᾶρδλιοο ἀπε πρεοωκ ΝΝΟΎΟΘΟΡ᾽ πΟΎοἁ ΒΕΕΎ 

" ΟΟρλλ᾽ ΝΕΤοοΟπ ΝΡΗΤΕ δὶ ΠΟΎΡΕΟρρλλλλε ΝΕΠΡΕΟΒΎΤΕΡΟΟ 

Οὴ πευχωώλλε ΔΎ ΝΕΎΟΟΟοΟ ΝΕΎΘΟΟπ ΝΗ ΤΕ πᾶϊὶ ΔΎ Τὰ- 
χρε πουωοχ πε ΔΎ ΝΕΧΗΎ 'ἕΤΗΡΟῪ οὴ τεθδλδοοδ᾽ ἈΠὄῸῚ πε τ - 

ι΄. ΟΝ ΔΛΟΟΥ ἀυώωπε ΝΕ κπλὰ ΝΟΥ ἘΡΟΥΝ. ἈΧΠΈΕρΡΟΟΟ ἈΝ 
ΝΠ ΔΎΤΟΟ ΔΎω Νὰ ΤἌΙΒΗ ΝΕΎΟΟΠ Νὴ ΤΟΎσολΑ' ΝΟΎΡΕο κΙςΘε 
δι. πποΐλελλοο νευϑὼκ “4 ἢ Νευπερικεῴδ λᾶιδ᾽ ΔΎΔΟ ΤΟΥ π- 

 ΦΗΤε πᾶὶ ΔΎ ἙΠΟΎΕΟΟΥ. πῶηρε πᾶρδ λιοο ἈΝ Ττευσολα 
ΝΕΎΘΟΟΠ ΟΙΧΝ ΝΟΎΘΟΒΘῪ ΝΕΎΤΡΟΕΙΟ ΝΕΎΓΘΟΟΠ ΟΝ ΝΟΥΠΎΡΥΟΟ᾽ 

ΝΕΎΥΟΝ Δ ΔῪ Νπκὰ ΟΟ0Ὑ1Ὲ ΔΎΔΟΟ ΤΟΥ ΕΝΟΎΥΓΘΟΛΛΟῪ ἈΜΠΠΟΎΚΩ ΤΕ, πδὶ 

-᾿ 

εβολρια πᾶωυδὶ π ΤΟΥΎδολι ΤΉΡΟ ΔΎπωρ ΝΟΥ τορὰ ΟΝ 

ἘΜ, οηϊ. πβεελειλα -- πειοᾶ -- Μ., ὅγυζ. - ἀγ. χαλλος --- ὅ ΔΎΚοτο - Μ. τδᾶοϑο, 
ὅτ. -- στ. ῳχοδομηθὴ -- πκυπδᾶριοοο -- χυπαρίσσου -- πε αἷτ, Μ. οι. -- πε Ἄτη -- ἐλα- 

τινοὺς --- ὃ ἸΠΟΎΟΟΡ -- 50Γ. εἴ ὅτ., Μ. πουβοοερ -- Μ. οὔ. ῥτῖτῃ. πκᾶϑ, -- ΕεβοἌϑες 

πκὰρ, πελεῷδο ρῖὸ εξ ἐλεφαντος -- ππῆοοῦ τὸ νήσων -- ποεττιπ, Μ. χελλιπ, ΑἸἰοχ. 

᾿ δλυώ -- Μ., οδῖθὶ ποὸῃ ἃσποβοθῃΐ -- ροβῖ 

ογωπο Μ. «44. πελκα φάποο  οεἋ --  φεππρη -- Μ., ὅυζ. -- γ᾿ ἴῃ βἷησ. -- πελιοδν 

δ πδρδλιοο -- αραδιοι -- Μ. οἴῃ. πογοδβεεν, ααοά ϑυγ. δπαδ. 5ὰ 

ἀϑίθειβοο, εἴ οορᾶκ (510), ΡΙῸ οὺρ --- 3 Φ΄'ὶ, πεγχώωμε -- Μ., ὅϑγι. -- ὅτ. βιθχιων -- ποΥ- 

χεττιειμ.,), ατγ. χετιειμ., δαῖ. χετίειν --- 

Ρ͵ΙῸ ελεῖσαι --- 

ὠοπε -- ὅυγ. οἵ γ., Μ. πουοοδήῆι -- πεχην τ ὅυγ. οἵ ὅγ., Μ, πεξχνου -- πέτῆ τἰ- 

ἌλΟΟΥ -- Μ. πηετόϑεν πιδαλδίον, ϑυγ. -- ὅτ. οἱ χωπηλαται αὐτῶν -- ροβῖ ΔῪ τοῦ Υ- 

πε Αἰϊἃ «Ὁ 6ϑἴ Θιαϑιηι -- Μ. οπι. πε -- ἀλὰ πῶτπ ἔρον - Μ, ἀσκάπορο ἔφοουν, 

Οἵ. ἐπὶ δυσμας δυσμων, ϑγγ. ᾿3έϑδο αὐϑοῦδϑο . πτ  πλνυτοο -- λυδοι, Μ. παν τος, 
πῆ τλιβη, Μ. πὰ τ Ἀεβθιη, ρτὸ λιβυες -- ἀηῖο πογρεολλιιυε Μ, δά. φδπρώμει 

ἈΚΠΟΆΕΛΛΙΤΗΟ -- ΠΕΥΡΚ εἴ πευπερικεῴδ Ἄδιδ -- Μ., οοῖθτὶ ἀθβαὰθθ αὐτῶν -- ᾿ἰδτατὶὰβ 

ΒΟ ρϑοσαῖ πη τοῦ, ἃἰϊαὰ πὰ μ8. πρητε -- Μ. οἵα. πδὶ δὶς δἵ ἴῃ 566. ν. -- ζεπουεοου 

Ξ- ὅγγ. οἵ Οσγ., Μ. χκπογώου --- ἰ τευδύαι -- Μ. ρῖὸ ἢ δυναμις σοὺ --α “ἢ πρώκιθ 
πκᾶρητῶπ -- χαρχηδονιοι - πογίοτε (510), ἰά. ν. 22 -- Μ. οἵὰ. πδιυδὶ, οἵ Ἰἰερῖςς 

τουχοῖ -- ἀυπώρτ -- Μ., ὅγγ. ποῦτ. οἵ Οὐ. εδωχαν, ΝαΪα. κερίονογμηΐ. 

Εχεοῦ. ΧΧΎΤΙ, ς- 2. 
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ΟὙΦΑ Τ᾽ ΜΝ ΟὙΝΟΎΒ᾽ ,“..Υ ΟὙΠΕΝῚΠΕ ἈΝ ΟὙΒΔΟΟῊ “Νὴ ΟΥ̓ΤΔΘΤ. 
18 ΔΎΩ θᾶλλδᾶο ἈΝ πκελλὰ ΤΉΡΟΥ ΔΎΩ ΠΕΎΤΌΟς ΤΗΡΟΥΎ π- 

ΤΟΟΥ ΝΠΕΎΟ πε Οὐ ΝῈ ΟΝ ΦΕΝΨΎΣΟΗ πρώλλε ΔΎ ΟΝ ον ΔΎ 
"“ ΠΟΟΑΑΝΤ ΔΎΤ ΔΔῪ ΕἸΟΎΕπ εβολρϑὰ πηΐϊ πθερυδλλδ' 
ι5 ϑεσοτωρ ἈΝ ρέενϑίππενο ΔΎ πτουλτορᾶ. πώθηρε ππε- 

ΡΟΔιοΟ ΝΕΎΟ πεωτ πε’ ΔΎ τ 90 ΠΝ ΤΟΎΕΙΕΠΟ ΟὟ εβολον 

ΠΝΉΟΘΟΟ ΟΝ εν ΟἋ πελεῷδο ΔΎΩ ΟΝ ΝΕΟΔΎΝ ΤΟΥ ΕΡΟΎΝ πὲ- 
ιὸ δρεῖΐ πη οΎβεκεεγε πηρώλλε 'τουϊεπτ εβολρλὶ ἵπλλη- 
ῶε ΕἸ ΤΉΡ, κΛΕ ΔΎΝ ΤΟ ΠΟΤΔΚΤΗ οἱ ΔΎΕΙ ΔΎΔΝ ΕβολοΝ 

ιτ θᾶροιο᾽ ΔΎ δλλλλθ 5“3Ν ΚΟρΧΟΡ᾽ ΔΎΤ πτουᾶδτορᾶ. ἰἴου- 

Ἄδο ΔΎω πῦηρε ΘΝ ΠΙΗΣ᾽ πᾶὶ ἘΝΕΎΟ πεν πὲ ΕὙΤΤΓ ΟΟὟΟ 
εβοᾺ πὶ πρηπε ΔΎω τκᾶδοιὰ ἈΝ πεβιὼ ετόοοτπ ἄγω οὐ- 

18. ῈΡ, ΜΝ ΟὙΟΟΝ ΤΕ ΔΎΤ ΔΔΎ ἈΜΠΆΛΗΗΓΘΘΕ ΕἸ ΤῊΡ, πλλλλε. δλᾶ- 
ἌδΟκοῦ πΕσΟΟ πεν ΝῈ εβολροι πᾶῦδι Ν᾽ ΤΟΥδολα ΤΉΡΟ᾽ 
ΟὙΉΡΠ ΠΕΎΕΙΝΕ ψἍ34306| Εβολον Χεβρων ΔΎ ΦΕΝΟΟΡῪ εβολ- 

19 ΦΆκ ἈΔΙΔΗΤΟΟ ΟὙῊΡΠ ΔΎτἄδο ΕΤΟΎΔτορᾶ. ΔΎΩ ΟΎὙΠΕΝῚΠΕ 
εὐλοΝ τ ΔΎΝΤΟ Εβολον ΔΟΗΔ᾽ ΔΎΩ ΞΔλΛΟΕΙΤ Ἀλλλοοςθε πεΥ- 

39 (Ο0ΟΟΠ ΟΝ ΝΕΤ ΤῊΡ πἴλλ4λε. ἌΔΙΑΔΝ ΝΕΎΟ πεν ἵνεὲ δὴ 
31: ΦΕΝ Τ ΒΝΟΟΎΕ ΕὙΟΟΤΠπ ἐρεπρᾶρθᾶ. τὰἄρδβιδ “ἢν πᾶρχωων 

ΤΤΗΡΟΎῪ ΝΚΗΔΔΡ πᾶὶ ΜΕΎΟ πε ὐ ΝῈ οὴ ΤΟΟΤΕ φεν Δ ΔΛ ΟΥ Ἃ 
"Ἅπ φενοΐλε' ΔΎ φεγϑιειβ πδὶ ΕἸΤΟΥΡ εΕἰεπὝ ἈΝΝΛΟΟῪ πε᾿ 

92 ΠΟΙ πεώοτε ποᾶ μδ΄ ΔΎω πὰ τρδλλολὰ πᾶὶ ἘΝΕΎΟ πε τ 

ἐξ ςρά. ο'' Οὐ οἷ ΟὙΦΔΤ; οᾶτ, ΟἿΪὨ ϑιςσεάπηϊ {τἴὰ οἰθιηθηΐα οἴάβα, εἵ ποῪ 

τοῦ ΟὙΠΟΥΒ ἴῃ Γαϑυγα -- ΟΥβδοδῖ, απ0ἀ ε8ῖ ἰθαρεπάππ οὙβδοτσ,, Μ. οπ]. --- δ 98 Ἃ- 

Ἄδο, 50γΓρί.Π) Ρῥτΐαβ5 ΘΔ Ἄδοοδ, ΡΙῸ ἡ ελλας, Μ. Φιοι -- πευτοω (σαϊπ5 πεν ἴῃ 

ΓΑΒΌΓΑ) τΉΡΟΥ, αἵ. τὰ πάρατεινοντα, Μ. πηξτεθοτ τῆροῦ -- Μ. οπΊ. ρυΐηι. οῖ 

- ετουεπωτ -- ετογειεπωτ --- ἢ Θερτδαλδ -- ΑἸοχ. θεργαμα, Ναῖ. θαιργαμα; 

Οτ. θογάρμα, Μ. ϑενρδλιλλδ -- δηΐς δὺς Μ. δήά. περ οδιετελλθδακ, ἰάθη ΘΥΓ. 

εἴ ΑἸοχ, --- ἢ ππερολιοο, Α. ἀράδιων, Μ. πηρωλιδο ρῖὸ ροδιων -- οπ' ρηηι. ἀρυη- 
ἀαΐ -- πιοΎβεκεενε, Μειηρῃ. οἵη. σου --- ᾽ὅ “τογϊεπωωτ -- ὅυγ. εἵ ὅσ., Μ. εβολῴϑειν 

πμετοι πεῶτ -- ΔΎΠΤΟ -- ΜΕΠΊρΡΗ., το]4υὶ οη]. --  δλκώθ,, Μ. - αῖ. Ἄδαῶθ 

Ξ- στ. ραμοθ, Α, ραμμωθ -- κοροκορ -- Μ,, ΑΙοχ. χκορχορυς ΟΤ. χορχορ --- “ἴ οὙπερ, 

Αὐττ ΟὝΟΟΙΤΕ -- ΘυΓ. οἵ τ., Μ. πεπερ πεὰν πεοοιτ --- δ πενρεῖπε -- Μ., 4ϊ [ἴθμὴ 

αἀά, πε, το] οπ,. -- χεβρώπ -- ΑἸοχ., Μ. οἱ ὅγγ. -- γι χελβων -- Μ. οὔ. δγω 
-- δῃΐθ ΔΙῖοσγ, ουηρῖπ σπὶ Μ. οἴη. χα! --- ἰ" δυΎττοα -- Μ., ὅυτγ. -- γ. οἵη. -- ᾿κλλοειτ' 

ἀκλοοίε - Μ., ὅυτζ. -- Οσ. τροχίᾶς --- “πε δι πτοοτε -- σου δια χειρος σου; 1ά46ηὶ 

ΚΓ.» 564 ὁπ|. ῥτῖτη, σου, Μ. ΕβοἋ πόρητί -- φεποΐλε' δυω ρειρίειβ -- αῖ. Μ. εἴ 501.» 

στ. σμνοὺς “αν χριους -- ΕἸΟΎΡ εἰεπῦ Οὐ ἈΛΛΟΟΎ πε Ξ ΘΥΓ. οἵ ὅτ. εν οἷς εμιπορευον- 

ται σε, Μ. ετονθοολ εκ ἀκαλώον --- “ἢ πδυρδάλαλδ, Μ, πιδρδτναλδ -- Α. ραγμια) 
γαῖ, ραμα, ΟτΓ, ῥάμμα. 

Ἐχεοῖ, ΧΧΥΊῚΙ, 13-22. 

ἘΡΉΚΕΙ 

ΠΟΙ. 

ἘΠΟΙΣ Σ 



ΡΟ. ἃ. 

φ80 

ΝΕ Φ΄ὴ φέγῆρηνε ποτῆ ΔΎ πῶνε ετὲ πᾶςζθε ΟΟὟΝ ΤΟΎ ΚΕ Ἢ 
8. ΝΟΎΒ ΔΎΤΑΔΎ ετουδτορᾶ. χιᾶρρᾶν ἈΝ χᾶνδδν πᾶὶ 

ΕΝΕΎΟ πε Ὑ ΝΕ. ΔΟΟΟΥΡ ἊΝ χᾶρλδν πᾶὶ ἘνεΎο πεϑωτο 
Ἵ ΝΕ ΕὙΕΙΝῈ Ν᾽ ΤΟΎΕΈπὙ ΟὙΡΎΔκιΝ ΘοΟ᾽ ἀΎω ρενᾶρωρ εὙ-ὸὸ 
5 ΟΟὟΠ ΕὙΆΛΗΡ ΕΡΕ ΝΟΥ ΔΎΩ ΦΕΝΕΧΗΎ πε ΝΚΎΠΔΡΙΟΟΟ ΕὟῸ 
πε ΝῈ διΆΑ πλληῆςθε ΕἼ ΤῊΡ, παλλλε ΔΎΩ ἄροει ἄρᾶυδι,, 

80 Εὐλὰ ΤΕ ΠΝΕΎΤΟΕΚ ΟὟΟΟΡ φᾶρο ΝΕΎΟΟΚ 31.410 ρὴὰ ΠΡῊΤ πθᾶ- 
λᾶδοοᾶ οὴ ΟὙΛΟΟῪ επδϑο ΠΤΟΎΡΗΟ δοίθλῖκο ΝοΟΎδολα πευ- 

ὅτ (ΟΟΟΠ δβα ΠΡΗΤ π τεθᾶλδοοᾶ᾽ ΔΎΩ ΠΟΎΒΕΚΕ ἈΝ ΝΕΤ ΤῊ 
πλλλλεῚ ΔΎΩ ΝΕΤΌΟΕΚ ΟὟῸΡ φᾶρο ΜΝ ΝΟΎΡεορρλλλλε ΔΎ ΝΕΤ ΧΙ 
ΟΧΝΕ ΝΆΛΑΛΕ ἈΚΜΝ ΝΕῪ ΤῊΡ, πλλλλε᾽ ΔΎΩ ΠΟΎΡΟΩΔΛΕ 'ΤΗΡΟῪ ΕἾἸ-ὸ 
“9 ε ἀΎω ΕἸ Νάλλλε ΔΎΩ 'ΤΟΎΘΟΟΥΘΟ ΤΉΡΟ οεπᾶρε οὴ' τοΥ- 

88. ΔΗ͂ΤΕ φιλὶ ΠΡΗῪ πθϑδλδοοᾶ οϑλλ ΠΕΡΟΟῪ ἈΠΟΎΡΕ. προῦ πᾶ- 
«οδ᾽ ἈἈΠΟΥΦΡΟΟΥ ΝΟΎΡΕΟΡΡΟ κλλλε σεν Δ ΤΟΡΤΡ οὴ ΟΥ̓ΦΟΤΕ ΝἾΉΤΕ 

ὃ. ΘΟΤΕ ΧΙΤΟΥΠ ΔΎΩ ΝΕΤΟΩΚ 'ΤΗΡΟῪ ΠΝΝΟΎΟΡΟ οεπᾶπε εβολ- 
ΙΝ ΝΕΧΗΥ ΔΎΩ ΝΕΡΟΎΥΗΤ ἈΝ ΝΠ ΝΕΕΟ ΝΘῊ ΝΠΝΕΧΗῪ πτεθᾶ- 

ὃ δοοᾶ οεν δ ϑερὰ ΤΟΎ δὶ πεκροὸο ποεώῳ ΕεβοᾺ εἐχὼ ρα πευ- 
ΦΡΟΟΥ ἄΎω οενᾶ χικᾶκ ΕβΟἋ οὴ ΟὝΟΙΘε ΠΌΕΝΕΧ ΕἸΤΝ ΕΝ 

5 ϑεῖρηπε -- ὅυγ. οἵ ὅτ., Μ. οᾶπώπι -- ετὲ πᾶίθε σου τοὺ -- Μ. αἰϊαὰθ ἰσχία : 

ΝΟΡΙ μη, ὅ0γ. -- ΟΓ. χρηστῶν, ΑἸοχ. εἐχλεχτῶν --- ὃ Μ. οι. ψδρρᾶπ -- Αἴοχ., 

Οτ. χαρρα -- πᾶδη τοῦ κᾶπδδη (- ΑἸοχ, εἴ Μ., Ογ. χαναα) ἴῃ γᾶϑιγα --- "ὁ ππτου- 

επωτ -- Μ., ὅγζ. - ὅτ. οπι. σοὺ --- ἢ ΔΎΩ φεπεχηΥ ον. νον πείυὼτ πε - Μ. εἴ ϑυτο-- 

-Ποχ. . ... «ϑουϑ . μονα μιϑιδο ; ἀἴθαι βαϊτ. τοι. χυπαρισσινα "ὃ πλοια. εἐμποροι 

σου. οἄϊτ. 7 δοποπάον ῇ κυπαρισσινα. πλοῖα ἐμιποροι σοὺ -- ἀν ἄροει ἄρδιυδι εὐὐδῦτε 

ἐδ ΘΟ  ΘΕΚ᾿ ΟΝ ΘΈΡ.ος επδίώς,, ὅγγ. Ἄαϊρ. μϑῦσγ. εἵ ὅσ. και ἐνεπλησθης χαὶι εβα- 

ρυνθης σφοῦρα εν καρδιᾳ θαλασσης, "δ εν υδατι πολλῳ. ἢγὸν σὲ οἱ χωπηλαται, 

σου., Μ. οΥορ δοζῶδι ξαδίυῳ πηετοεκβοοερ ὥδλρο πδυοωκ ἅΐϑὸ εν προτὶ 

χκφιοαα. Ὁ Φεν οὐλλου ἐσοὺ -- πτουρῆο ἀϑῆὰς ἴῃ ἔῃ. - Μ., ϑὅγζγ. ας. ἈθΌΓ. οἵ 

Οτ. τὸ πνευμὰ τοῦ νοτοῦυ συνέτριψε σε εν χαρδιχ θαλασσης: “ἴ σᾶν δυναμεις σου 

-- ΣΤ Μ, οῃϊ. δύω πετοεκ ΟὙΟῸΡ φοᾶρο ὑπ πουρεσρρϑῖκαικε, οἵ ἰηΐγα απ πευ τὴ, 

παλαλε ; Πυϊδα5 ὅγγ. οἵ Οὐ. δάἀά. εκ τῶν συμμικτῶν σοὺ -- ςοἀ. ἰηΐοῦ ἰἴποᾶβ, οἵ απ 

ἄδθπι ἴῃ ταβθαγα, μαροῖ ἃ ΠΕΤΟΕΚΟΥΟΟΡ 5416 δὰ αἰτοῦ. παιε -- α΄ τότε δὲ 

πΡῊΤ πθοδ᾽λδοοᾶ -- συγ. - γ., Μ. ϑθενν ϑυλητ ἀχφῴιολα -- δ προο.... ἈΚΠΟΎΦΡΟΟΥ, 

Μ. ὅυζ. δἵ Αἰεχ. πρὸς φωνὴν τῆς χραυγὴς σου; αγ. πρ. τὴν χραυγὴν τῆς φωνὴς σοὺ 

- ὅγ7γ. -- τ. οὔ}. οειδιτορτρ, Μ, γεγο δὴ οὐϑοτε --- δ᾽ οεπὰπε (5ἷ.), ῥῬγὸ οειδει 

ΕΒΟΔΦΙ ΜΕΧΗῪ - χαταβησονταᾶι ἀπὸ τῶν πλοιων ἢ Μ. εὐέϑει δεβολθθεθ ΤῸΝ ' 

- περόυητ (ἃ ρῷτ) ῥΡῖῸ οἱ ἐπιβαται, Μ. οπὶ. -- τύποεο ΤῸΝ -- οἱ πρώβξις, Μ. πε- 

πε - ππεχην πτεθλλδοοα -- ϑύτοςθοχ. ἴῃ βἰηρ., τ. οὔν. ππεανν, Μ, εὐίϑει 

πικοὶ πελὶ ΠΕ ΧΗΟΥ τε θᾶ λδοοᾶ -- ϑὶ πέκρο, ΟΥΤ, -- ὅταδς. ἐπὶ τὴν ΥῊν) Μ. οἷν 

-- 89 ρὑτῇῆ, Μ. - ϑγ7ι. τωδεῖ), ὅτ. γῆν. 

Εχοον. ΧΧΥΠΙ, 238-10. 
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ὃ). ΝΕΎΔΠΗΎΕ ΝΟΕΠεΈρῶ Κράλεο φᾶροου. ἄγω πΠΕΎΘΗΡΕ σεν ᾶχι 

88. ΠΟῪ ΤΟΕΙῪΤ εχ ΕΤρεθπε ΝῈ ΕὙΤΟΕΙῪ ΕὙΧὼ ψλθλοο. χε 
ἄρϑε ΟὙῊΡ πβεκὲ εβολον τεθδίλδοοᾶ ΔΕ ΠΦΈΘΝΟΟ ΕΒΟἋ 
τ τοΎδιϑΗ" ΔΎΩ εβοὺᾺ ἙΠΟΎΛΛΗΗΟΘΕ ΕἸΤΤΉΡ, πλλλλε ΠΕΡΩΟΟῪ 

Ὁ ἸΤΗΡΟῪ Ἀπκᾶρ ΔρΡΑ ΔΎ πρλλλλδο. ΤΕΝΟΎ Ἅε ΔΡΟΎΩΟΣ ΟΝ 
θᾶ λδοοᾶ ὃὴ᾽ ΟὙΛΛΟΟῪ επδϑ σα ΝΕΤ ΤΉΡ, πλλαλε ΔΎ ΤΟΥΟΟ- 

δῦ ΟὟΦΟ ΤΉΡΟ ΔΎΡΕ ΟΝ ΤΟΎΛΛΗΤΕ. ΝΟΎΡΕΟΟΕΚΟΎΟΟΡ ΤΗΡΟΥῪ Νετ- 
ΟὟ, ΟΡ πνησοΟ δΎωκλε Ἔχω" ΝΕΎΚΕΡΡΩΟΎ Φ᾽ὴ ΟὙΩΟΤΤΟΡΤῪΡ 

98. ΔΎΟΤΤΟΡΤΡ ἄγω ΔΎΡΙκε. πΕΟΤΕ Εβολον πρέθῆοσ ΔΎΝΕΧ 
ΘΡΟΟΥ εχὼ ἄρωωπε εὐτᾶκο πτεηᾶζϑωπε 6εὲ ἂν «ὐἃ επερ. 

ΧΧΥΠΙ, 1.9. πῶᾶχε ἌΠπΠχοεῖο δοίωπε ὐδροΐὶ εχ βλθΟ χε 

ΠΤΟΚ ρώωκ πῆρε πρώμε ἄχιο πᾶρχν Ν ΤΎΡΟΟ χε πᾶϊ 

ΝΕΈΤΈΕΡΕ ΠΧΟΕΙΟ χὼ »ΝΜ»ΟΟΟΥΎ ΧῈ ΕβΟΔΧΕ ἃ ΠΕΚΡΗΤ χίοε ΔΎΩ 
ἄκχοοο χε ἀἄπκ ΟὙΝΟΥΤΕ ἄποκ δίουωρ, οὴ οὐὐδᾶ πόϑωπε 
ἩΝΟΎΤΕ δλκ ΠΡΗῚΤ ΝπΤεθᾶλδοοδ᾽ ΠΠΤΟΚ ἍΕ ΝῊ Κ ΟὙρώλλε᾽ ΔΎΩ 
ἘΚ ΟὙΝΟΥΤΕ ἄπ ΔΎΩ ΔΚ ἈΠΕΚΡΗΤ ΘΕ ἈἈΠΡΗΤ ποΥυ- 

8 ΝΟΥΤΕ Ἢ πεοὼὺκ Π᾿ΉΎΟΚ ΕἌΔΝΙΗΔ᾽ φέεποοφοο ἂν πε τ δΥ- 
4 ΠΔΙΆΕΥΕ Ξ.5λ0ὸκ οἱ τεκοβω (,Ἅη δὴ τεκοβῶ δε Η δὴ τεκ- 
Ἀπ τοᾶβε ἄκκω πᾶκ πουσολλ ΔΎΩ ΟὙΝΟΎΒ ἈΝ ΟὙΡΔΤῪ ΟΝ 

5 Νεκᾶάϑφωωρ᾽ οδΝ᾽ τεκοβὼ ετγᾶδωῦωσ ν“.᾿ "Τεκειεπῦν ππταἂκ- 

6 πτἄᾶζ90 Ν᾽ ΤΕΚόΟλκ᾽ ΠΕΚΡΗΤ δύ χιοε ΟΝ Τεκόολλ. ετβε πᾶι πδὶ 
ΠΕΤΈΕΡΕ ΠΧΟΕΙΟ χὼ "ΝΝΔΛΟΟΎ ΧῈ Εβολχε ἀκ ἈΜΠΕΚΡΗΤ ἤθε 

Ἰ ἈΑΠΘΗΤ ΠΟΎΜΟΥΤΕ ΕἼβε πᾶϊ ΕἸΟΦΗΗ͂ ΤΕ ἄποκ ἔγδειπε εορᾶι 
εχωκ πρεθζϑσλλλλο ΜΠ ἌΟΙΑΛΟΟ ΕΒΟΔΟΝ πρεθ νοῦ ΔΎΩ σεν ἃ ΤκΚλΑ 

ὅὉ ὁδροοῦ -- ϑυγ. Ἅα]ρ. ΠοΡγ. εἴ ὅγ., Μ. ὄδρο -- ὅδ πεύώηρε -- ϑυγ. εἵ 6γ., Μ. πε- 
Ηρι -- ετρεεζώώπε ..... Ἄλλου -- Μ., ὅυγ. -  σγ. θρηνημα Σορ --- 5 δρρϑε-- ὅυγ. οἵ 6τ., 

Μ. εδτι -- δεῖττι (510), ΡΓῸ δρεειώπ - Μ, δρεδίηπι ἡ ϑυγ. Ψα]ρ. Περγ. εἴ Οσ. ἐνεπλησας 
-- ᾿ λε - Μ,, ὅγγ. -- (γ. οπῃ. -- ὃ ροβῖ πετούηρ σϑά. ΟΠ]. ΤΉΡΟῪ -- ΠΕΥΚερρώον 
Ξ ὅυγ. Οἵ. Ἄα!ρ. οὐ μερτ., Μ. πεκεουρωου -- δΎριλλε -- Μ., ὅγτζ. -- (σ. εδαχρυσε τὸ 
προςῶπον αυτῶν -- ΧΧΥΠΙ, ἢ πχοειο - ΟΓΥ., ϑ50Γ. χυριος, κυριος, Μ. Αἰεχ. Νυϊρ. 

οἵ ΠΘΌΓ. κυρ. ο θεος -- Π. ΔπῪ' -- πποΎτε -- ΜΕΊΡΗ., φασὶ ἴῃ 5ίηρ. -- ἢ. ποδιἈδοοδ 
--- “1ά6π, ἐπεοώκ, γα 4 1} σοφωτέρος -- φεποοφοο - ΟΥΓ. οἵ ὅτγ., Ὁ. -- Μ, πρειπρο- 
Φητηο -- ἢ, δε πὰ πετδῦ.... -- πε τδυπδιλευε -- ἐπαιδευσαν -- Ὦ. τοοῖα πτεὺ- 
σβώ ---ἰ δέ ἡ, Μ. χε τε, 50ΓὈ. -- ΟἵὟ' ἡ -- ὃὺιὲ πεκδρώωρ -- ὅυγ. Οὐ, ΝΡ. εἴ ΠθΡγ., 
Ὁ. - Μι “ες ρεηᾶρώωρ --- Ὁ. - Μ. Βπης νογβ. ἴῖὰ Παρ. οὶ τεκοβώ δέ δύω οῖ 
τεκδετοδλβε' ἄκκώ πδκ που δύλλ᾽ δΎω οὐρᾶτ' ἈΠιΠ’ ΟὙΠΟΎΒ᾽ οῃ πεκδρωωρ᾽ (Μ. δ44. 
πτε πεκᾶρωρ) οήὲ' τεκοβώ σέ ετηδιῦοσ᾽ 4. τεκειεπωτ' τ τδκτδι90 ππτεκδόμλ ἢ 

θ Πίης υἱογάιθ ΟΠΊ, πεκρητ δοκιοε οὴ τεκδύμλ --- ἢ πίοειο -- ΟἾ., ϑυγ. δῖ5. χυριος, 
Μ, - ψυϊρ. οἱ Πεῦσ, πος φτ ---- ᾿ Ὁ, οἵη. ἄποκ -- εγὼ -- ΠπΆοιλλοο -- λοιμους. 

Εζεςῃ, ΧΧΥΊΙ͂Ι, 32 --- ΧΧΥ͂ΠΙ, 1-7. 

ὙΡυ ΠΕ: 

ΠΟΙ] 1: 

ἘΠ ΟΪν 2: 
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ἩΝΕΎΟΗΘΕ εἐρορᾶϊ εχωκ᾽ ΔΎΩ εχλὶ ποὰ π Τεκοβ" ποεκωνο κ'- 
8. πεκοὰᾶ ΕὙΤᾶκο δἄΎυωῳ οενἄθβ βιοκ ΝΚΑΛΟῪ ἈἈΠΑΛΟΎ ΝΕ ΤΔῪ- 
9 ΦὉΟΟδΟῪ οῷκ ΠΡΗῚΤ ᾿πτεθᾶλδοοᾶ. ΔῊ δὴ ΟΥ̓ΧΟΟΟ Κηδιῦχοοο 
ἌΛΠΕΛΑΤΟ ΕΔΟᾺ ΠΝΕΤΑΛΟΥΟΥΤ ἈΛΆΛΟΚ ΧΕ ΔΚ ΟὙΝΟΎΤΕ ΠΟΚ᾽ 

ιο ΠΤΟΚ ἍΕε ΠΎΚ ΟὙΡώλλΕ ΔΎΩ ΠῊῪΚ ΟὙΝΟΥΤΕ ἄπ. κνηᾶτᾶκο 
δλικ πλῆῆθε ΝΝΕΤΟ πᾶ ΤΟββε οὴ᾽ πόΙχ ππῦλλλλΟ χε ἄπῸΚ ἂϊ- 

ι: ᾶχε πεχὲ πχοεῖο. πώᾶχε ἌΠπχοειο ἄοζύωπε τὐδροΐ εχ 
9. 00. ΧῈ ΠΘΗΡΕ ἌΜΠΡρΡΟΔΔΕ ΧΙ ΝΟΥ ΤΟΕΙῪ εαλὲ πᾶρίχον τ- 

ΤΎΡΟΟ ΝκΚΧΟΟΟ ἶδοι ΧῈ ΝῪΚ ΟὙΟΦΡΑΤΙΟ ΝΎΤΓΟΝ Τ Ν᾿ ΔΎΩ οὐ- 

9. Κλολλ ποᾶὰ ἄκιϑωπε ρΆΑ' ππᾶρδλιοοο Ν᾿ ΤΕΤΡΎΦΗ ἈΠΗΟΥ ΤΕ. 

ωδπε ΝΙλλ ἘΝ ΔΝ ΟΥΟΥ ἀκ ΤΑ ΔῪ οιωκ ΟὙΟΔΡΆΙΟΝ ἈΝ ΟὟΤΟ- 
πδλιον᾽ ΔΎΩ ΟὙολλδρΑΚΤΟΟ ἈΝ ΟὟ  ἀνπθρᾶξ᾽ ΔΎΩ οΟὙοδππι- 
ΡΟΝ᾽ ἈΜΝ ΟὙδοπιο ΔΎΩ ΟὙΡΑΤῪ ἈΝ ΟὙΝΟΎΒ ἀΎω ΟὙΔΙΣῪ- 
ΡΙΟΝ᾽ ἈΝ ΟὙδοοὰ ΤῊ ΔΎΩ ΟὙΔΆΛΕΘΗΟΤΟΟ᾽ ἈΝ ΟὙΣΧΡΎΘΟΔΙΘΟΟ᾽ 

δι ΟὙΒΎΥΡΙΆΔΟΟ ΜΝ ΟὙΟΝΉ ΧΊΟΝ ΔΎΩ πεκκεᾶρυρ ἄκλιᾶ- 

"“ ΦΟῪ ΝΝΟΥΒ "»Ν.λὴὺ ΝΕΚΔΠΟΘΉΚΗ εΕὙνλὰΚ. ΧΙΝ ΠΕΦΟΟῪ Ν᾿ ΔΎῪ- 
ΟΟΝῊΤΚ δίκδδκ ΝΠ ΠΕΧΕΡΟΎΒΙΝ ολλ ΠΤΟΟῪ ετουᾶδβ ΠἶπῆἨΤΕ 

ιό ΠΝΟΎ ΤΕ ἄκθπε ΟΝ, ΤΆΛΗΤΕ πρέενωνε πκωρτ ἄκθωπε 
ΠΤΟΚ εκούᾶδβ ΟΝ ΝΕΚΦΟΟῪ ΧΙΝ ΠΕΡΟΟῪ ΝΎΔΎΟΟΝΤΚ ΝΎΓΟΚ 

ιὸ ᾿ὐᾶρρδαϊ ἘΠΕΡΟΟῪ Ν᾿ ΤΑΎΘΕ ἐπεκ ιν ΟΝ ΝΡΗΤΚ. Εβολ "“πᾶ- 

1 Ὁ, - Μ. πτεύοησε -- άοτη ποεκωπ βεποὰ πεκτᾶκο --- ὃ οεπδϑββιοκ -- Μ., 

ϑυγ. -- στ. χαταβιβασουσι σε -- Ὁ. ἄνουν φὰς παοὺ...... ππεθδ Ἄδοοδ, --- " Ἰάεπὶ 
- Μερῃ. “η πεηδώχοοο δι, Κ'υγ. - στᾶβο. μη λέγων ερεὶς -- Π. ΠΠΕΤΑΛΟΟΥΎ, 

ΠΟΒΙ͂ΟΓ ΠὰΡ. ππεταλο ἴῃ Γαβαγα -- Μορῃ. χε πϑὸκ οὐπουτ, Ὁ. ἰερὶς δπν, οἵ 

ομχ. ἄποκ -- θεὸς εἰμι εγὼ -- υἴδγαια. οι. δυὼ πὶ οὐποῦτε δαὶ --- ἰδ Ἰἰάοπι ρτδο- 

ταϊτταπὶ χαν -- ἢ. εκπᾶ τᾶκο πογάληηθε ἔτο πᾶτοββε, ςοὐἄ. ποβῖογ τρπάοβα πδοϑβε 

- [5 Ἰάϑθη πύχοος πὸ ; πῖης 5814. σὰηλ Μ. οι. ταὺς λεγει χυριος χυριος -- οὐ- 

οφρᾶτιο -- ἀποσφράγισμα. οὰἱ Μ. αἀά. ππονβ --- ἢ ρα ππδρδλίοοο ἡπτετρυῷν 
ἢ Ν ΒΞ 

Ξ- Μ., οοἴοιὶ εν τῇ τρυφὴ του παρᾶδεισου -- ᾿πποῦτε -- ὅυγ. ΟΥ. Ὑαϊρ. οἴ ΠΟΌΓ., 

Μ. πτε πᾶς φὲ -- ἢ. ετηδπογου...... διώωτκ -- τοπδίλτοι -- τοπάζιον -- οὐδ - 

ρᾶκτοο λπ οὐδπθρὰξ -- σμαραγδον καὶ ανδραχα -- Ὁ. ογειδοπιο -- ιασπὶς -- ἰάθη 

Οὔ. οὐπουβ δύ, οἵ ἰορὶϊ οὐ λεκεριοι -- λιγυριον -- ἰά. ογδαινθνοτοῦ -- ἀμεθυστον 

- ἰά. οΥρΡΗοΟἌτθοο -- χρυσολιθον -- ἰά, ογϑεριλλοο -- θηρυλλιον -- Ἰά. πεκᾶποϑΎκΝ 

ετπάκλὰκ - τὰς ἀποθηχᾶς σοὺ εν σοι -- Μ. οἵἷἱ πεκκεᾶϑιὉρ ΤΉΡΟΥ ἄκδιλϑου ποὺυ- 

ΠΟΥΒ ἐτοῶτπ πελὶ ΟὙΡΔῪ ΜΈΛΙ ΠΟΚΑΠΟΘΎΚΗ ὙΉΡΟῪ δομελὰκ --- ἰδ Ῥοϑῖ πεϑοον 

Μ. Ιερὶς τὰρ -- ἢ. δύ δἄκώωπε -- εα ἴῃ ἅτε 510 νθῖβ. ἃ 1. πὶ. -- Μ. πράπωπι 

ποοόπεο οὐοὸρ πικρία --- ᾿ὃ εκουᾶδβ - Μ., ὅγγ. -- Οὐ. ἄμωμος - Ὁ. ὧἃὲ πεδοοῦν ὶ 

Μ. ὧδ ξὥῶρηι εἴπου ὧδ πιέροου οἷ -- επεκκιηδόπο {εκκχινδ' ἴῃ ΓΆΒΌ͵Ὰ) Ξ- Αἴοχ. εἷς 
Ὄ --- Ν Ἷ Ἂ -- 

ϑυγ., Μ, πεκδιπχοιο τηρονῦ, Οἵ. τὰ αἀδιχημαᾶτα -- 6 Ὁ εθοκ φὰ πᾶδι. 

χες. ΧΝΥΤΙ, 8-ιό. 
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δὶ πτεκειεπωτ᾽ ἄκλλερ, πεκ τ ἄλλον πᾶ πολλὰ ΔΎΩ 'δκ- 
Ρποβε ΔΎωοοσεκ ΔΎΝΟΧΚ εβολρλλ ΠΤΟΟΎ ἈΜΠΝΟΥΤΕ ἄγω 

'ι ΠΕΧΕΡΟΎΒΙΝ ΔοσοκΚ ΕβΟἋ ΟὟΤΕῈ πῶνε πκωρτ. πΠΕΚΡΗΤ δο- 
κιοε δὰ πεκοᾶ᾽ τεκοβὼ δοτᾶκο ΠῚ πεκοδ' εἰ βὲ πᾶωυδᾶι π- 

πέκνοβε δΐνοχκ εχλὶ πκὰρ, δίΐττδδκ πᾶρδλιτλλδ ἈΧΠΈΛΑ ΤΟ 
ι5 ΕβΟᾺ ππερῶου. ετϑὲε πδ.υδϊ πνΈΚπΟβε Ἀπ ΠΧΙΝΟΌΝΟ ΜΠ ὴ ΕΚ- 

εἰεπυωτ᾽ δΐχωρε πϑπεκαλλὰ ετοσᾶδβ᾽ ΔΎ τνδεινε ποὺ- 
κωρτ Εεβολον τέκαλλητε πᾶὶ αν δούλα ποκ᾽ ΔΎ τνᾶκᾶδκ 
ΕΚῸ ΠκρΆλεΟ οιχϑλ πεκκᾶρ, ἈἌΠΕΛΛΤΟ ΕΒΟᾺ ΝΝΕΤ Ν ΔῪ Εἐροκ Τη- 

.9 ΡΟΥ. δΔγνω ΟὟῸΝ ΝΙΔκ ΕἸΤΟΟΟΎΝ ψΝλλ0Κ οὴ πρεθνοο οεπἄδι9ᾶδ- 

Ο φρλκ εἐρρᾶϊ εχωκ' ἄκοϑθωπε που τ ἄκο᾽ πκνδωπε δὲ ἀν ΧΙΝ 
80 ἈΠΕΙΝ ΔΎ δ ἐνερ. πώδᾶχε πχοεῖο ἀαϑῶπε ὐδροΐ εχ 

δ 00 ΧῈ ΠΗΡΕ ἅπρώλλε τΤἄχρο ἈΠεΚκρο εχν οἷν ΔΎΩ 
33. ΠΚΠΡΟΦΗ ΤΕΎΕ ἐρρᾶι εχ πκχοοο ἣᾶς] χὲ πᾶϊ ΝΕ ΤΕερε πχο- 

Εἰς χὼ Δ"ΝλλΟΟΎ ΧῈ Εἰσ ΦΗΗ͂ΤΕ ἄποκ ἔπδεινε ἐρρᾶϊ εχὼ οἱ- 
λων πτδΧΙ ἘΟΟὙ ΠΟΡΗΤΕ ΝΎΡΉΕΕΙΛΔΕ ΧΕ ἄποκ πὲ ΠΧΟΕΙΟ ὃ 3, 
πτρᾶειρε ορᾶϊ ἄρητε πρεηκριμιὰ ΔΎω ΠπΎΔΤΒβο ΝΡΗΤΕ. 

8. ΟὟὙΟΝΟΟ ἈΝ ΟὙΔΛΟΥ σεπδώῦωπε ΟΝ ΝΟΥπλὰτιδ᾽ ΔΎ ΝΕ Τ- 

16. Ὁ, πηεκείεπωωτ -- Μ. πεκιεβευωτ, 501. εἴ ΟΥ. σα ΠῚ Ποβίγο ἴῃ βίηρ. -- πεκτᾶ- 
ἍΛΙΟΝ τ τὰ ταμειὰ σοὺ --ὀἑ Ῥοδῖ πδιολλιδ Μ. αἀά. πιβθεῦ ΟὟΟΡ, Οὐ ΠΟῪ ἄκτδοϑθο, οἵ 

Ῥοβί ἄκρποβε [ῖ16πὶ δή ἀ. ἥγπελλθο ἘβοᾺ ἀπό φύ -- ΔΎποῖχκ -- Μ., ὅ50ζ. -- ὅτ. Οη1. 

- Ὁ. δαοώκ δὴ τάλητε ππώπε --- ἦ Μ. πεκρητ τὰρ -- ἰ4. ροϑβῖ ρτίηι. πεκοδ 844. πελα 

τεκιβεέτστβερι οἵ ροβί ππεκποβε ΡΑΙΙΓΟΓ δά. ετοςῦ πεν πεκάπολαιδ -- δίτδδι ἀκπᾶ- 

Ρδλιτααδ Ἀἄπελλτο Εβ0Ἃ ππερώωοῦ -- ΒΥΓ. οἵ ΟΓ. ἐναντιον βασιλεὼν εἐδωχα σε παρα- 

δειγματισθηναι ; Ὁ. διτδδκ οἵ΄ ΕἘΟὙπδρδλιταλδ' φτ ΟὙΦΕΙ ἈΛΠΕΛΛΤΟ ΕΒΟἋᾺ ΠτΈΠΟΟ 

παν πρώϑε, Μοηρῃ. διτηῖικ εὐπδρδλιταδ ββπελλθο Εβ0ἋᾺ Ἡπιρῶλαι ΕΘΗ ΔῪ Ἐροκ 

- ἢ Μ, ργδθροηῖΐ που, οἵ ἰθρὶ πηπεκπιοοτξς πποβὲ πεὰλ τέκᾷοῦε ππεκδιποπο ᾿ ̓
 

Ὦ, ροϑὲ ππεέκθοβε δήὐά, “μἱἷἴτ πεκδιπολλιδ' απ ΠπΟδ΄ παιπδόμο᾽ ΕἸΤΈΑΛΠ ΤΟΥ ΠΕ 

δκχώρε -- Μ, ἔπεκλλδ. ΕἸ ὙΔΙΉΟΥΤ οΥορ ετοώτπ εὐουδβ φεῖ ΟὟ ΤΟΎΒΟ -- 46} ποὺῪ- 

ποτ πορώς -- Ὁ, πδὶ πτεποὺ (- Μ.) εοπδουώλα ποῶκ ἔπερουο. δΎω...... ριχλκ 

πκᾶϑ' ἌΛΠΕΛΑΤΟ ΕΒΟἋ ἸΟΎΟΣ "1Αλ΄ ΑΔΕ ΠΚΟΟΎΕ ΕΤΗΔῪ --- ἢ Ι΄ οὐ πρεθηοο ΤΉΡΟΎ" 

πδι ετοοπ διαὶ πκᾶρ' οεμᾶδιυώπε τᾶρ εΕὙριλλε ΔΎΩ εὙὐδιυδροῦλ ΤΗΡΟῪ εφρᾶδις 

Μ, οτορ ἔζωε.... ζπϑλοκ πελλ ΠΗΕΘΗΔῪ εροκ εβολώγει ἔδωε πιπικεεθπῖοο Ετθοπ 

9γειι πεκκωζ ετϑει πιλλδ. ετελλλαδν οεηδοιδρολι τᾶρ ἔϑρηι -- ἢ. δκωώπε τὰᾶρ 

ποντδκο' ΔΎΩ δκώπε ποΎοτο ΕβοΟἈ᾽ ἈΠ’ ΟὙΤδΚΟ᾿ ΔΎΩ ποᾶρε ἔροκ δῇ ; Μ. εἄκ- 

«ῶπι ἤει οὐθψιο περὶ οὟτᾶκο -- ἢ, ἀνηδώπε δπ' ΙΗ πιπδ ; 5.0Γ. οἵ αγ. 

ΟΠ, χε ἀπειῖδ ; ΜοπΊρῃ. ροβί περ δάά, ἴτε πιέπερ ἅποκ πᾶ δποκ διοδ κι 

- ΄ δηΐς τδρο ἄπας ἰἰΐοταο βιηΐ ἀργαβαθ -- ο τοῦ εχώο ἴῃ γαβαγα ---- “2 πδΔὸ] σοίοτὶ 

ΟΠΊ. -- τΓηδειπε -- ΜοηρΡῃ., το] 4111 Πποη ἀρποϑβοιηΐ -- ττατββο -- χαν ἀγιασθήσομ, αι; 

Μοιρῃ. τᾶιρι. 

Ἐχόοῃ. ΧΧΝΙΠ, 17-23. 

Ρκλόμεντα Οορτοσ-ϑαηιοιολ, νοὶ, ἢ. 91 
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ΔΎΡΔΡΤΟΥ οενᾶθε οὴ ΤΟΗΟΕ ΠΡΗ ΤΕ οὴλ ΠΟΎΚΩΤΕ ᾿ποεειλλε 
τι ΧῈ ἄΝΟΚ πὲ πχοειο. ποετλκωπε 6ε ΧΙΝ ἈΛΠΕΙΝ ΔΎ οὶ πηΐϊ 

ἈΛΠΙΗΔ ΝΟΎΟΘΟΥΡΕ λλλλὰ ΤΟῪ ΔΎΩ ΟὙΘΟΝΤΕ πλλκᾶρ, ΠΡΗΤ εβο- 
δ ΝΕΤΕ ΞΠΕΎΚΩ ΤΕ ΝῈΝ Τ ΔΎΟΟΓΟΟΥ ΠΟεειλλε ΧΕ ἄνοκ πὲ πχο- 

Ὁ εἴἰο. ἄγω τ νδοωΟΎΡ, ΕΡΟΎῪΝ ἈΧΠΙΗᾺ ΕΒΟΔΟΝ πρεθῆοο παλᾶ π- 

ὙΔΎῪ ΧΟΟΡΟῪ εἐροοῦ ἄγω Τνηᾶτββο ορᾶὶ ΠΡΗ ΤῈ ἈΠΕΛΑΤΟ ΕΒΟἋᾺ 

Ὁ πΗλᾶρΟΟ ἊΝ πρέθῆοο. ποεουωρ, οϑιχλλ πεΥκᾶρ, πᾶὶ πιτ ἂϊ- 
τἄδο Ἀπᾶρλλρ δ ἴδκβ ΔΎω σεν ΔοΎωρ, οιχώς οὴ ΟὙρεὰλ- 

πιὸ πΟεΚΟΤ ΠρεΝῊΪ ποετωσε πρενλκὰ ΠπΕΔΟΟΔΕ ᾿ποεΟΎωΡρ, Ν᾽ 
ΟὙΦΕΆΠΙΟ᾽ ῬΟΎΤ ΔΝ εἰ ΝΕΙΡΕ ΝΟΎΚριλλᾶ ΟΝ ΟὟῸΝ πλα πτδΥυ- 
ΟΟΟΟΥ ΕΤΡΆ ΠΕΎΚΩ ΤΕ ΔΎΩ οενδειλλε χῈ ἄνποκ πὲ ΠπΠΧΟΕΙΟ 
ΠΕΎΥΝΟΎ ΤΕ ΔΎΩ ΠΝΟῪΤΕ ΝΝΕΎΕΙΟΤΕ -: 

ΧΧΙΧῚ ΟΝ ΤΆΛΕΡΚΑΝ ΤΟΝΟΟῪΟ ΠΡΟΆΠΕ ἈΠΆΛΕΡΑΝ ΤΟΎΕ ΠΕΒΟΤ 
ποογὰ ἈΠΕΒΟΥ πῶᾶχε Ἄπχοειο ἄϑωπε ὐδροϊ εὐ χὼ κλϑλοο 

χε πηρε ἅπρώλλε τᾶ Χρε πεκρὸ εχλὰ δρᾶ Πρρὸ ΠκΗλεε" 
8. ΝΚΠΡΟΦΗΤΕΥΕ εἐρρᾶϊ εχ ΔΎΩ εχν᾿ ΚΗΛΛΕ ΤΉΗΡΟ ΝΠΚΧΟΟΘΟ ΧΕ 

πδι ΝΕΤ Χ ἈΛΑΛΟΟῪ ΠΟΙ πχοεῖο ΠΧΟΕΙΟ᾽ ΧῈ ΕἸ ΦΗΗΤΕ ἄποκ 
ἔνδειπε εχλα φᾶρδω πποῦ πἌρδκων ΠΕ ΆΛΟΟΟ ΟΝ ΤΆΛΗ ΤῈ 
ἩΝΕΘΕΙΕΡΩΟΟΎ πετχ ψλ5λ00 χε ΝΟῪΪ πῈ ΠΝΠΕΙΕΡΩΟῪ ΔΎΩ ἄποκ 

. πὲ Ν᾽ ΤΔΑΛΙΟΟΥ. Δἄποκ Ἅε δ πρενορόο ἐΝεκοΟΎοοσε᾽ ΔΎΩ 

ΠΥΡῚ ἈΠπεκειερο ΝΑ ΔΟΧΟΟΥῪ ἐνεκΎ π΄ ΔΎΩ ἔνδοοκκ ερρᾶϊ 

ΩΝ ΤΆΛΗΤΕ ἈΠΕΚΕΙΕΡΟ ἄγω ΝΥΎΒῪ ΤΗΡΟΎ ἈΪΠΕΚΕΙΕΡΟ ΠΚΡΕ 
εχλλ πρὸ π Τεκοώςθε ΝΟΕΤ ἈΛΟΔΚ ἘΦΟΎ Ν᾿ ΝΕΘΎΡΙΟΝ τἰπκὰρ ΔΎΩ 

ὁ πρᾶιλᾶτε πἼπὲε ἀϊ τδὰκ ΝΎ πρρε'. ΔΎΩ οέγδειλιε ΠΝΟῚ πετ- 

ἐϑ 

ἤθτοηοαε - Μ., ὅγζ. - γ᾿ ἴῃ ραγ. -- πρητε -- ὅυΓ. εἴ τσ, ἐν σοι, Μ. ει θη, 

ΝυΪρ. -- ΒΘ τ. ὧι γηθαϊο οἷτι -- ϑὰα πουκώτε ἴῃ ἤπδ ραρίηδθ, στο ρϑῖϊταῦ ᾿πῖτῖο Βα θη τ5 
ΕῚ 

Ἀτ ΤῸ Ἢ Ν ἸΥ̓ΦΔΝ Ν 
- Σ᾿ κι ἀἀπειηδῪ - Μ. τοχεῖ Ὑπου, σδοσὶ Οὔ]. --- “ὃ σὰ Μ, οὔ. δῦ ἱπιῖῖοὸ ταὺς 

λεγει χυριος χυριος -- ΠΡΉ ΤΕ 50τῖθᾶθ ΤΠ], ΡΓΙῸ τρη τοὺ - ἐν αὐτοῖς -- ποο ὉΪτ. 

πρέθποοῦ ἴῃ ΓΑΒΕΓἂ ---- ὁ Ἰτοπὶ ἴῃ ταβϑασγὰ [1 ἡ τοῦ πουκᾶρ -- Μ. οὔ. ποεκὼτ πρε- 

ΡΠ  ς τποεουρ, οὺ ΟὙΦΕΆΠπιο -- ροτὰη -- οτᾶν -- ΠΕΎΠΟΥ ΤῈ -- ϑυτ, τ. Ὑα]σ. εἴ ΠΘΌΥ., 

Μ. αὔϑηαὰς αὐτῶν --- ΧΧΙ͂Χ,  χαπαλεραλι τονε -- Μ. οἵ ΑἸοχ., ὅσ. Ναὶα. πθδτ., εἴ ϑυσ. 

ἴῃ τοχῖαὰ, τω δεχατω -- πεβοτ, Πἰδγασὶβ βοιίρβοσαῖ ππεβοτ,, βοτῖαβ ἀδϊθτατπι ἐβὶ π 

- Μ. οἴῃ. ποουὰ ἀλπεβοῦν --- ἢ ροβῖ πκχοοὺ Μ. δήά. που -- πχοεῖο Ὀ15 - ϑνυγ., αϊα. 

ΠΘΌγ. οἵ ΑἸοχ. χυριος ο ὕεος; Μ. -- ὅτ. β86η16] χυριος -- ἔπδειπε -- Μ., τοὶ αὶ ποὰ 

ρηῃοβοθηῖ --- ὁ Ἅε -- Μ., ὅγυγζ. -- ὅγ. χαὶϊ -- ἀπεκείερο -- ὅ.υγ. εἴ τγ., Μ. οἱ. σοὺ -- πὰ- 

Ἃοκδόν (510), ργὸ τηδίλοχ τοῦ --- ὃ οοὐ, σαὶ Μ. θαι, Δ ἱπιτῖο καὶ χαταβαάλω σε ἐν 

ταχει -- πκρε -- ϑυγ. Ογ. Νυ]ρ. οἵ μθῦτγ., Μ. ενέϑει -- ὑτεκοίυιθε -- ϑὅγυγ., οοτοτὶ ον. σοὺ 
-ἰ Ροβῖ εροὺμβ (Οά. οπῇ. οὐ μὴ περισταλῆς, οὔ Μ. ἃάἀά. οΥτορ εὐὐτεικῶς ἄξκὸκ 

πιροβῖ πππε ἰάθη αἀἀ. οὐορ, οἵ ἴῃ ἤἥη. ππηϑηρίοις, 

Εχεοιν. ΧΧΥΠΙ, 24 -- ΧΧΙΝ, τ-6. 
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ΟὙΗΡ, ΤΗΡΟῪ ΟΝ Κηλλε ΧΕ ἄπῸΚ πὲ ΠΧΟεΙΟ εβολχε ἄκωϑωπε 
τ πουσερωβ πκᾶῳ ᾿Ξ“ πηΐ Ἄπιηλ' πΤΕρΟΎΛΛερ, ΤΟΟΤΟῪ λλλλο Κ᾿ 
ἀκογώςο ΔΎ ΜΉ ΈΕρε δ χ ππλι χᾶὰκ ΕΧΩΟῪ ΕΔ ΎΚΔΟ᾽ ΤΗῪ Εροκ 

ὃ ἀκογώςο ΔΎΩ ἄκρωρο ΠΝΕΎΓΠπεΕ ΤΉΗΡΟΥ. ετβε πᾶϊ πᾶι 

ΝΕΤΟ ΧΟ ἈΛΆΛΟΟΎῪ ΝΟῚ ΠΧΟΕΙΟ ΠΧΌΟΕΙΟ ΧΕ ΕἸΟΦΗΗ ΤΕ ἄποκ {πᾶς 
ΕΙΝΕῈ εχὼκ ΝΠΟΎΟΗΟε ἀΎω νᾶ τἄκο πεῆρωλλε Εβ 0 Ἃ λλλλοκ 

9 ἈΝ ΦΕΝΤΒΝΟΟΥΕ ΔΎΩ ΚΗΆΛΕ πἄδύῶπε ΕὙΤΑΚΟ πορχδειε 

ΠΌΕΕΙΑΛΕ ΧΕ ἄποκ πὲ πχοεῖο. ΕἸ βὲ χε ἄκχοοο χῈ ΝεΙερω οΥ 

ι᾽΄ο ΝΟῪΪ πε ΔΎΩ ἄνποκ δίτ ΔΑΛΙΟΟΥ ΕἼἾΒΕε πᾶϊ ΕἸΟΦΗΗ ΤΕ ΔΝΟΚ 

νδεινε εορδὶ εχὺκ ΔΎ εχν᾽ ΝΕΚΕΙΕΡΩΟΟῪ '"ΤΉΡΟΥ ἀΎω δ 

Ἀπκᾶρ, πκΗλΕ ΕΤρερχδιε ΟΎΟΗΟΙΕ ἈΝ ΟὙΤᾶκο ὑνὰ ταδυ ἢ 

": ΧΙΝ ΔΕΧ ΤΣ ἈΝ ΟΟὟΔΝ δρορδι ΕΝ ΤΟ. ππεόοοςθε. ἘΠ ΉΤΕΤΔᾺ 

ρᾶ το πρώλλε φλόόζθε ρΗ Τ ̓  ΔΎ ρᾶ Τὸ ΝΒΝΗ πο τλδσῶρσ 
: πρλε προῦπε. δἀγω ἐηδ πεουκᾶφ, ΕὙΥ̓ΤᾶκΚο ον ὙὝΆΛΗΤΕ 

ποΎκᾶἂρ ε0 πχ διε ἀΎ πεάπολιο σενᾶθωπε οὴ᾽ ΤΆΛΗ ΤΕ π- 
ΘεΝΠΟΔΙΟ ΕὟῸ πχᾶϊε πρῶε προῦλπε. ΔΎ ηδχώωρε εβ 0 Ἃ 

13, ἩΚΗΛΛΕ Νὴ πρεθηοο ἀΎω νδουδοῦῪ εἐνεχωρᾶ. πᾶϊ πε- 
τοχὼ ΜΝΑΟΟΎ πόι! πχοεῖο πχοεῖ χε πποὰᾶ δλλὲ ἤρολλπε 

τ ΓνηδοοΎρ, ΕΡΟΎΝ ΠΉΦΕΘΝΟΟ πλλὰ Ν᾿ ΔΎ ΧΟΟΡΟΎ ἐροο δΎω 
ἔπᾶκτο πτδίρλδιλώοιᾶ ΠΠΡΆΆΝΚΗΛΛΕ ΠῚ ἃ ΤΡΕΥ ΟὙΩΡρ, ολλ 
πκᾶρ, πᾶθωρηο πκᾶρ ΠΤ ΔΎΧΙ ΤΟΥ ΠΡΗΤΟ ἀΎω οενδζυωπε 

5 ΝΟΎΔΡΟΧΗ ἐὐΟΘβ θιην πᾶρᾶ πκεᾶρ: ΧΗ ΤΗΡΟΎ ποτ Άλχίοε 68 
εν πρέθπος ἀυω ἐν δ ΤΟΒΚΟΟῪ ΕἸ λτρευδιυδὶ οὴ πρεθνοο. 

16 ποεταλωπε δε ΧΙΝ ἈΛΠΕΙΗΔΎ ἈΧΠῊΙ ἈΜΠΊΗΣ ΕὙΦΕΛΠΙΖΕ 
ἙΡΠΆΛΕΕΎΕ π ΤΕΥ ἃ πολλὰ ΘΔ ΠΤΡΕΥΟΥΔΡΟῪ πο ΟΥΎ ἄνω οενἅἄ- 

“ Μ, οὁῃι, χκπηΐ --- ̓ ππερούαλερ, τοοτοῦ -- Μ. ροτε ἔτδυλλδῷ, τότου, ρῖο Α. τέ 
επελαβοντο (τ. ἐπελαβετο) σου τη χξιρι αὐτῶν -- ρΡοβξί εχώου οὑπὰ Μ. οἴῃ. χαὶι 
τε -ροκ δκογώιυει -- 5σΥΓ. εἴ ατ., Μ. ἔἐρώου δυογοώσονυ --- ὃ πκοειο Ϊ5 -- ὅυΓο-- 
Ποχ., Ψα]ρ. ΠΟΤ, οἵ ΑἸοχ, χυριος ο θεος, Μ, -- ΟΙ. 56π16] χυριος -- Μ. οὔ]. δΔποκ 
-- " κηϑὲε - Μ,, ςοίεσίὶ ἡ γη αἀνγυπτου --- ᾽ ἔπδειπε - Μ., τευ οὔ. -- Εἐτρεςρ- 
ἜΔιΕ' ΟΥ̓ΟΉΘΕ αὐτὶ οὐ τδκὸ Τηδτᾶδν -- Μ,, ὅγγ. -- Οἵ. εἰς ἐρημοὸν χαι (γαῖ. οἴῃ. χα) 
βῥογφαιαν και ἀπωλειᾶν -- χιῖι κε  ΤΩᾺ κατ οογδη - ἀπὸ μαγδωλου χαὶι συηνῆς 
-- τ" ροϑβῖ πτβπη σαπὶ Μ. οἵ ΑἸοχ, οὔ. οὐ μὴ διελθη αὐτὴν, χαὶι -- ἀπΐα τρλλε {τἰὰ 
Θἰοπηθηΐα οἕαϑα 56ηΐ --- [2 4 τοῦ «πεοικᾶρ, 'ἴπ γάβϑισα -- εὐτᾶκο - ΑἸοχ. εις απωλεισν, 
ΘΥΓ. - Οσ, ἀπωλειαν, Μ. -- ψυὶρ. εὐ πθργ. εὐώδαε, οἵ αἀάϊε πεαλ ουὐτᾶκο, ἃς ΟΠ]. δι 
ΤΆΛΗΤΕ ΠΟΎΚΔ, επ|0 πχδιε --- "ἢ πχοειο δΪ5 -- 50Γ. οἵ ΑἸοχ., Ναρ. - πΠοργ. Ποριΐμιις 
1265, Μ. -- τ. 986η1οὶ χυριος -- ρΡοδί ερον ΠΙΡΓΑΓ15. ΟΒοϊϊα ποῦ ΟΠ. πρΆκΚΗΛΛΕ 
εβολοη -- αυγυπτιους απὸ --- 1" πδοώρηο -- φαθωρής --- “ἢ πᾶρδ. - παρα -- δέ --ετι; 
Μ, οχα, ---- ᾽΄ ςοά. εἐπρωεενε -- ετευδπολλιδ -- Μ,, ΟΥ̓́Τ. Ξ- τ. αϑαᾷια αὐτῶν. 

Ἐχοοῦ, ΧΧΙ͂Χ, γ516, 
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Ἢ ΕΙΛΛΕ ΧΕ ἄνοκ πὲ πχοεῖο "ὁ δοώπε Ἅλε ο΄ὲ' τλεο χοΥτ- 
οἄζθοιε προλλπε ποουὰ Ἀχπορπ ΠΕβΟῪ πᾶχε Ἀάπχοειο δε,- 

5 πε δρο! εὐὔχὼ θ0Ὸ χὲ πηρε Ἀπρώλαε πᾶ Βουσζο- 
ἌΟΝΟΟΟΡ πρρὸ τ βαβυλων τεοδόλλ δηᾶᾶο προ δ δὴ 

Ρεαεῖ ΟΥ̓ΝΟδ᾽ ἈΚΑΝῊΤ αλλ Ὰ Εν ΤΎΡρΟΟ᾽ ἂπε πκ πᾶριυωκε, ἀγὼ 
πᾶρβε πιλα σεν ἀΟ ΒΟῪ ΔΎΩ ἅψ4πὲ βεκὲ «ὐωπε πἰἄδὶ “41ἢ τες- 

ιν δῦλα εχν ΤΎΡΟΟ ἈΝ ΤΑΝ Το Δ Ν᾽ δΎδδΟο οιρο. νδϊ 
ΠΕΤΕΡΕ ΠΧΟΕΙΟ πΠΧΟεΙΟ Χ ΔΛΛΛΟΟῪ ΧῈ Εἰ. ΗΝ τε ὑηδτ ᾿-- 
πκᾶρ, ἥἴκηλῖλε πὰ ΒΟΥΣΟΟΔΟΝΟΟΘΟΡ ΠΡΡῸ τ β βΎ λων πο ρχο- 
Εἰς Ἐπε τ Οο0π ον κηλλε πολ ππεκ. ΔΎ ΟὟΝ ΟὝΒΕκΚΕε 

ὁ πᾶζυωπε Ν Τεοδοόλι επλλᾶ λαπεοζϑλλοθε ΤΉ  ΔΟῸΡ ολλοδ Ὰ ΠΡΗ ΤΟΙ 
ΕΝ ΤΎΡΟΟ᾽ ΔΙΤ Ν Δ] πκᾶρ, πκηλλε. πνᾶὶ ΝΕΤ  χὼ ΞΔΛΞΟΟῪ 

ὃ. ΝΟῚ πΧοεῖο πΧΟΕΙο᾿ ΧΕ οφ'λ ΠΕΡΟΟῪ ΕΥΑΔΎ ΟὟΝ ΟὙΤὰπ 
ἢ ς01.2. πάτο ἈἈΠῊΪ ΤΉΡΟ ὉΠΙῊΔ᾽ ΔΎΩ ππτοκ ὑνδὶ πᾶκ που- 

ὙΑΠΡΟ ἘΟΟὙῊΝ ΟΝ ΤΕΎΛΛΗ ΤΕ ΝΌΕΕΙΛΛΕ ΧῈ ἄποκ πὲ πχοεῖο. 
ΧΧΧ, 1 ΔΎΩ πῶᾶχε πχοεῖο δοςθπε ουὐδροΐ εὐχὼ “τολ00 

3 χε πτΤΟΚ ϑφϑώὼκ πῆρε ἅπρωλλε πΠροφη ΤεΎε ΝκΧΟΟΟ ΧῈ 
ὃ πᾶὶ ΝΕΈΤερε πχοεῖο χὼ "ΝΝΔΟΟῪ χΧὲ ὦ ὦ ΕἾΒΕ ΠΕΈΦΟΟΥῪΎ χε 
ἸΦΗΝ ΕἘΦΟῪΝ ΠΟῚ ΠΕΡΟΟῪ ἈΔΠΧΟΕΙΟ ΠΕΡΟΟῪ πᾶζυωπε ΝΟΎΡ ΔῊ 

.“ΕΧΝ πρέεθῆοο ΔΎΩ ΟὟΝ ΟὝὙΟΗΘΕ πᾶεξι ΕΧῊ κηλλε τε ου- 
«ΟἹΤΟΡΤΡ πε ὁ3Α πκὰρ, π πεόσοιϑε ἀΎ σενᾶρε Νόὶ πεν τ ἀυ- 

«ΟΟΟδΟῪ δὴ Κηλλε᾿ ΔΎΩ ΝΕΟΚΕΟΝ ΤΕ οεπᾶθε δι ΟὙοοπ. πἔπερ᾿ 
Ρρ.ι Ὰ: ΟἿῸ ἈΝΠΝ ΝΈΕΚΡΗ ΤΉ ΔΎΩ ΠΔΎΛΟΟ ἈΝ πὰ ΤἌΙΒΎΗ αν πετ- 

φοῖε αν ΤΡ, ΤΗΡΟῪ πακλλᾶκ' ΔΎ πηρε π Δ ἈΙΔΘΗΚΗ οενᾶφε Ὄρδϊ 

σι 

"ἂς - Μ,, ὅγγ. -- γ᾿ χαὶ -- ἰδ δαηδδο, βογρίατα δοδᾶδο, ροϑβῖθα δυηθηδαϊαπι δϑῖ 

--  Μ. οὔι. πραρ δὰ -- σεπδιθοβοῦ -- μαθων, Μ. ενξεενλθοώλκον -- ροβῖ αἰῖοσ. τεῦ δῦλε 

Μ. ἃἀά. τηρο - πτᾶυδδο Ξ ϑυγ, οἵ Οἵ. Ὡς εδουλευσαᾶν; Μ. πτδῆδιο --:ἕ Αἰθχ. Ὡς 

εδουλωσεν --- 19 πποειο 5 -- ϑὅυγ. οἵ Οἵ.» Μ. βοῖλθὶ, Αἰθχ. αδωναὶ κυριος -- ροβξ φεν τὸ 
στ. μὰ. εγω; ἴἴ. 50Γ. 51 ἀϑβίβ ϊβοο -- τηδῖ -- Μ. εἴ Νυὶρ., ϑγγ. μθῦσγ. εἴ ασ. διδωμι 

-- ροϑῖ πκηλλε Μ. δὐἠά. ετοοτοὶ -- π ρχοειο ἐπετίϑοοῖς δὴ ΚηλλΕ - Μ. εὐξερθδτα ἔῴνετ- 

ὐοπ πόητεα, ὅυτγ. ας. Πθῦτγ. ΑἸοχ. αἰϊΐᾳαθ καὶ λήμψεται τὸ πληϑος αὐτῆς, ὦγ. 
ΟὨ,. -- Ηίης οοά. οπϊ. καὶ προνομευσει τὴν προνομὴν αὐτῆς; Μ. γεῖὸ οἴ. αὐτῆς, 

οἴ πο ἀρποϑβοῖς πο ΟἋ ππεο ἃ --- ὅὃ πκοεῖο ὈΪ5 -- ϑγυ. οἵ Οἵ. Μ. -- ΑἸοχ. αδωναὶ 

χυριος --- “' Μ. οὔ. '"τΉρεὶ -- ἴτ0 ἡ τοῦ απ Ἃ ἴῃ γαϑατγὰ --- ΧΧΧ, " ππτὸκ ϑώωκ Ξ-- Μ., 
ςοἴοιὶ οὔ. -- (οὐ. ακλλθο Ρ͵ΙῸ ἁλαλοοῦ -- Ετδε -- Μϑιηρῃ.; 1} πὴ ἁσποβοαηξ --- ὃ ροϑῖ 

αἰτοῦ. περοον οὶ Μ. οἵ Ναῖ. οἴῃ. νεφέλης, αυοα ὅγγ, Βα. 50 ἀβίουβοο τς ὁ εχ τ 

κηλλε - Μ. ΝΡ. μεῦτ. οἵ ΑἸοχ., ὅγζ. -- Οὐ. ἐπ᾿ αἰγυπτίους -- προκεοῖτε τ ϑγυ. Ογ. 

Νυὶσ, οὐ μθῦτ., Μ. οὔ. αὐτῆς -- οσεῖδῷ, ἰτὰ σεθᾶϑε ἴῃ Γαδ τος ἢ εκρησνο οἵ 

πᾶ τ ΆΙΒη τὸ χρῆτες οἵ λιβυες - πακλλᾶκ - Μ., ΑἸοχ. ξπ᾿ αὐτὴν, ϑυγ. Ξ- Οσ, ὁ. 

Εζεςι. ΧΧΙΧ, 17 - ΧΧΧ, ττὸ. 
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ὁ ΝΦΗΤΚ. δΔγω οενᾶρε πόὶ πόλλ πκηλλε ΔΎ πᾶθβθιο παι 
᾿ΠΠ ΠΩΟΥΓΟΟΥ ΝΡΕΟσδΟλΑ ΧΙΝ ΔΕΧ ΤΩΝ ὠδρορδᾶϊ ἐοοΎΔὴ οενᾶθε 

τ ΟΝ ΤΌΗΟΕ φορᾶι ΠΗ ΤΟ πεχὲ πχοειο. ἄγω ονδισ" οεπᾶ- 
8 πε ΟΝ ΤΆΛΗΤΕ πρεν χρᾷ ΕὙῸ πχδειε. δΔἀΎω ΠΌΕεΙλλΕ ΧΕ 
ἄποκ πὲ πχοειῖο᾽ εἰς δ ΕΙ ΝΕ ΠΟΎΚΩΟΘΤῪ ΕΝ κηλλε ΔΎ ποεου- 

9 οὐ πόΐ ΟὟΟΝ ΝιλΑ ΕἸ ΒΟΗΘΕΙ ἐροῦ. φίλ ΠΕΡΟΟῪ ΕΤΑΑΔΎ 
οενᾶει ΕβΟἋ πόὶ πεν Δ ΥΣΕΔΟΟ ΕὙΠΗΤ ΕἼᾶκΚε πκᾶρ, Ν᾿ Νεδσοοςθε' 

ΔΎΩ ΟὟΝ ΟὙΩὝΤΟΡΤΡ πἄάζθωπε ΠΡΗ ΤΟΎ δὴν ΠΕΡΟΟῪ ΕἼλ᾽- 
ι᾽ο ΑΔΎ ΘΝ ΚΗΛΛΕ ΧῈ ΕἸ ΦΉΗ ΤΕ ἄσει. πᾶ! ΝΈτερε πχοειῖὸ πχο- 

Εἰὸ χὼ »ἌΨΛΟΟΥ χε ἵηδιτακο Ἀπλληηςε ΚΗΚΛΕ ΕΒΟᾺ οιτο- 
" ΟΤΟΩ͂ πηδ ΒΟΥΣΧΟΔΟΝΌΟΟΡ πρρὸ ππ βα βΎλωνΝ ΤΟΟΩ "(ἡ 

πεοίλᾶοο ϑφεηλοιλλοο Εβολο πΡΕΘΝΟΟ ΔΎΤΝ ΝΟΟΎΥΟΟΥΎ ΕἾ ἄκε 
πκᾶϑ᾽ ΔΎΩ Ν ΤΟΟΥ ΤΗῊΡΟῪ οεγδεινε ἩΝΕΎΟΗΟΙΕ ΕΝ κηλλε᾽ ΔΎΩ 

ι: πκᾶρ, πᾶλλουρ, ϑὰ πεν Δ ΎΘΟΟΟσΟΥ. δΎω τνᾶκω ππηπευει- 
ἐρωοΎ εὐὸ πχᾶτε ἄγω ζηδτᾶκο Ἀπκᾶρ, ΜΝ πεοχκ ΕβΟἋᾺ 

13. δ᾽ ΤΟΟΤΟΥ πρενοῦλαλλο ἄποκ πχοεῖο ἀΐϊζυδχε. πὶ πετοχῳω 
ὙΛΛΟΟΎ ΠόΙ πχοεῖο πχοεῖο χε ὕηδτᾶκο ΝΑΛΛΛΕΓ Ο τ ΝΟΟ 

παντ ἀπ 1: . . δ δ . - - . . . . . δ . . . . . - 

3 νων [δΎω ππτετλ τ ἂδ᾽ 0ε ΤΉ ΒΝῊΗ ροῦλὰ ἐρρᾶϊ ἐἔχωςὶ 
"“ ΜΤΕΙΡΕΓ ΤΟΤΕ ΝΕΎΛΛΟΎ ΠΕΙΟΟΎΕ πἄςζυπε οὴ ΟὙούρδοτ ΔΎΩ 

ι-» ΠΕΎΕΙΕΡΩΟΟΥ οεπᾶρα τε ἴθε ΝΟΎΝερ, πεχὲ πχοεῖο. εἴδη 
ΠΚΗΛΛΕ ΕὙΤἄᾶΚΟ᾽ ΤΕ πκᾶρ, ο πὴ πεοίζχὼκ εβολ΄ εἰδη- 
χύώρε ΝΕ ΤΟΎΗΡ, 'ΤΗΡΟῪ ορᾶϊ ΠΡΉΗΤΟ ΠΌΕΕΙλλΕ ΧῈ ἄνποκ ΠπῈ 

ιό πχοεῖο. ΟΥὙΤΟΕΙῚΤ πε πᾶϊΐ ΔΎΩ ΕΚΕΧΙΤΟ ΠΤ ΟΕΙ Τ᾽ ΔΎΩ πῦεερε 
ΠΝΘΈΕΘΙΟΟ οεπ ἃ ΤΟΕΙ Τ ΕροΟο]΄ ΚΗΛΛΕ ἈΛῸῚ Τεοδολλ ΤΉρΡΟ οενᾶ Το- 

1" ΕἸ Τ᾿ Ερο6] πεχὲ πχοεῖο πχοεῖο. δϑὴ᾽ ΠΆΛΕ ΑΝ ΤΟΝ ΟΟΎΟ ΠΡΟΛΛΠΕ 

5 ΠΟΝῚΚ Ξ- Μ., ὅϑυζ. -- τ. ἐν αὐτὴ --- ὃ πόύκ - Μ,, ὅυ.. - ’ στ, τὰ αντιστηριγ- 

ματα - απδϑββιο τσί πωογώον - Μ., πο ποθὴ Ἄυ]ρ. οἵ περτγ., ὅυγ, - στ. χατα- 
ΙΝ Ὶ 

βησεται ἡ υὔρις -- εχ ΤᾺ εἴ οοΥνδο -- μαγόωλ εἴ συηνὴ --- ἶ 

αας ἴπ ἢη. Ξ- Μ,, «οἴει! χαν ἐρημωθησεται εν μέσῳ χωρὼν ἡρημωμενων, χαιν αἱ 
8 

δνὼ απδο 05- 

πολεις αὐτῶν εν μεσῳ πολεὼν ἡρημωμενων εἐσονται --- ὅ εἐτβοηθει -- οἱ βοηθουντες 

- " πκᾶρ ππεδύοιοε -- Μ., το] 41 ΟΠ]. πκδρ, -- φ.. περοού.....ἕ Φϑ' Κη -- Μ,, ςο- 

ἴοτί εν τῇ ἡμερά αιγυπτου --- '" πχοεῖο Β5 -- 50Γ. οἵ ΟΤ., Μ. 56π161, Αἰοχ αδωναΐ 

χυριος, αϊρ. εἴ ΠοΡτ, 1)ογιίμις 1)615 --- ᾽ πτοοῪ - Μ., το 41 ΟΠ1. -- οετίδειπε Ξ-- Μ. 

ΡΓῸ εχχενωσουσι -- ππευοηαε, σοά, ΤΠΕΎΟΗ ἴῃ ἤΠ6 Ὑ6Γ5.7γ ΟΠΊΙ ΘΠ 5. 61Ε 1ΠΙ[10 564 ΠΘΏΓ5 

-- “ἢ στα Μοπρῃ, Ψαϊρ. εἰ ΠοΡγ. οπΊ, οτι δ ἴηϊτῖο -- παλλλεσιοτδηοο -- μεγιστανας 

- ΧΧΧΙΙ, “' πδιώπε οὴὲ ογοσῤδρῖτ -- Μ,., ὅυτγ. -- στ. ἡσυχάσει -- πεγειερώον -- ΥΓ. 

ὅτ. Ψυϊρ. οἱ ἤοῦσγ., Μ. ἀρϑᾷας αὐτῶν --- ᾽ἢ παῖ -- Μ., τοι !ααὶ οηλ. -- αἴθ κηλλε οἵ Ὑεα- 

δόλι. (τὰ Μ,. οπ]. επὺ --- [7 1η1{|Ὸ οὑπὶ Μ. οὔ, καὶ ἐγενήθη. 

Ἐχεοῃ. ΧΧΧ, 6-13. ΧΧΧΙ], 13-17. 
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ἈΠΘΌΟΡΠ ΝεΕβΟτΤ᾽ πῶᾶχε ἌἌΠπχοειο ἀόίωπε δροϊ εὐχὼ κι- 
8 00 ΧῈ ΠΏΗΡΕ ἈἈπρώϑλλει ΤΟΕΙΤ ΕΝ τόολι πκηλλε ΔΎω 
πρέθῆοο οεν ἃ ΤΑΎΟ ΕἘΠΕΟΗΤ ΠΝΕΘΚΘΕΕΡΕ ΕὙΛΛΟΟΥΤ Επωῦῖκ 35- 

9 πκᾶρ, ἐερὰ ΤΟῪ ΝΝΕΎ ΒΗΚ ερρᾶϊ ἐπικ οενᾶφρε πάλλαδο ΘΝ 
Ὁ ἼΤΌΗΟΕ ΝΝΕΝ τ Δ ΎΟΟδΟΥ. ΔΎΩ ον ἄρωδτ πὶ "τεο δοῦλα ΤΉρΟ. 
9] ΔΎΩ σενᾶχοοο πδοὶ πόῚ πτίσᾶο χὲ πε δας πῇρικ δ», 

πκᾶρ.᾽ ἘΚΟΟΥ πὶ επῖλκ ΒΚ ΕΠΕΟΗῪΤ ΠΚΝΚΟΥΤΚ ἈΠ ΝΕΤῸ πᾶτ- 
ὃ ΟββΒὲε οϑθ ΤΆΛΗΤΕ ΠΝΕΝ Τ ΔΎΡΔΟΙ ΤΟΥ ΠΠΟΒβε. ερε ΔΟΟΟῪΡ 

απλλὰ ΕἸ ΔῪ ἈΝ ΤΕΟΟΎΝΔΥΩΟΥΗ ΤΉΡΟ᾽ ΝῈΝ ΤΔΎΡΔΟΤΟΥ 

ΤΗΡΟῪ ΝΎ ΔΎΡΔΟΤΟΥ Ἀπιλὰ ΕΑΔ Ὑ ΔΎΩ ἐρὲ ΤεΎκΚἄϊοε 31 

πωικ τπκᾶρ᾽ ἀΎὼ ἃ τε σΟΟΎρΟ πε πκωτε κἰπεολῖρα ΔΎ" 
88. ΝΕΝ Ὑ ΔΎΓΟΟΟΘδΟΥ ΤΗΡΟῪ ΕΔΎ δε ο΄ὴ ΤΟΗΟε ΝΕΝ ΔΎ πτεὺ- 
Ἀ ΦΟΤΕ εχλε πκὰρ ΕΤΤΟΝΟ. ερὲ δλιλᾶνμ "πλλὰ ΕἸ ΔῪ ΚΝ 

τεοδολε ΤΉρΡΟ Ἄπκωτε Ἀἡπεοιλῖρ ἃ ΔῪ ΝῈΝ Τ᾽ ἀ ὙΩΘΟΟδΟΎ 'ΤΗΡΟῪ 
εΑΎΦΕ δὴ ΤΟΗΘ εἰ ΔΎ Νὰ ΤΟΒ με ΕἸ ΒΗΚ ἘΠΕΟΗῪ ΕΠ ΙΚ κἰπκὰρ᾽ 

ΕΝ ΤΔΎΤ ΠπΤΕΎΡΟΤΕ εχλὲὶ πκὰρ ΕΤΟΝΡ᾽ ΔΎ ΔΎΧΙ Ν᾽ ΤεΥβα- 
95. οἄᾶδνοο ἈΝ ΝΕΤ ΒΗΚ ΕΠΕΟΗῪ ἐπὶ κΚ πΑλΑΝ ΤΕ πΝΕῈΝ ΤἀΎΘΟΟ- 

9. ΟΟΎ. ΠΥ ΔΎ "ϑλοοοχ, ἐπλὰ ΕἸ ΔῪ ἈΝ Θοβελ᾽ ΔΎΩ 

τευόολα ΤΉρΡΟ ἄοωπε ολι πκῶτε ἈΜΠΕΎΛΑΟ ΔΟΎ ΝΕ ΤῊΠ ΕροΩ] 
ΤΗῊΗΡΟῪ ΕΔ ΎΓΦΘΟΟδΟΥ ΝΕΤῸ πὰ Τοββε εΔΎΡΔΟ ΤΟΥ ΦῊ ΤΟΗΘΕ᾿ 

1 ΝΕΝΎΥΔΎΤΪἨ πΠΤΕΎΡΟΤΕ εχλὶ πκὰρ ΕΟ ἄγω “ΔΎΝΚΟΤΚ 
ἈΝ πτιτᾶο ΝΕῈΝ ΤΔΎΡΕ ΧΙΝ ἌΠΔΙΟΝ ΕΔΎΒΩκ ΕἘΠΕΟΗῪ εἄλν ΤῈ 
ΘΝ ΝΡΟΠΔΟΝ ΕἸΤΟΎΛΑΙΘε ΝΡΗ ΤΟΎ ΔΎΩ ΔΎΚΩ εθορδὶ ΝΝΕΎΟΗΟΘΙΕ 
δὰ χωον ΔΎω πεγᾶνολιιὰᾶ ἀυωπε οΥΧΝ ΝΕΎΚΕεεΟ᾽ χὲ ΔῪ- 

8. (ΟἿΡΤΡ ΟὟΌῸΝ Νιλκ ρλκ πεν. ὄΠΡΉΟΚ ρυὼκ κνᾶπκοῦτκ 

11 ροβῖ πεβοὸτ οοΐ. ἰἴθπὶ οπ]. πεντεχαιδεχατὴ τοὺ μηνος --α 15 Ἰἴϊτοτα ὦ εἴ κ 

Ριϊοιῖβ ἐπωῦῖκ ἴῃ γάβαγα ; Μ. εἴ ὅυ1. -- ασγὶ εἰς τὸ βαθος --- 5 ροβῖ τονε οὔγ. ὁπ 

τάλητε --- ὃ σπδρωρτ - Μ., ὅγγ. - ὅγ. χοιμηθησεται --- “ πδο Ρτὸ σοι, Μ. οι. 

-ρὰ πῶὶκ ρὰὰ πκᾶρ, Μ. ὠεν ᾧπουν αἰπικᾶρι, ὅ5υΓγ. -- τος. εν βαθει βοθρου ; 

1. ἴῃ 5644.) Ναῖ. εν βαθει θορυβου -- ἃἀηῖο Βὼκ οσὰπὶ Μ. εἴ ϑυυ. οἵὴ. Χχαὶ -- επεοὴτ 

ΠΚΗΚκΟτκ ἴῃ Γαβαγα ἃἰϊοπα τπηᾶπὰ -- ΠπΟΙ͂Βε ΡΙῸ οἵ τόοντε -- μαχαιραᾶς --ο ἢ ρτὸ π- 

τδυρᾶρτου Μ. τεοῖθ ΕΥ ΔΎ τη ΤΟΎ -- εδοθησαν -- τεγκᾶϊοε -- ὅγτ. εἴ ὅτ., Μ. πούκδλο 

- 5. ἐτοπῷ, Μ. εὐομ ῥῖῸ ζωῆς, ἰἴὰ ῬᾶΒ51 1} ---- ὁ ἈιΆδαα ῥσὸ Αιλαμ, ἱπῖογρτοϑ 

ΡΙῸ Α νἱάϊτ ἔογῖαββα ἡ -- οὴὸῇ τόηοε -- ὅυσ, οἵ ὅτ., Μ. εν πρεὶ ππξονοι -- Μ. οὔι. 

πε τᾶν ὑβ486 δα ἤη. -- πτεγβδοᾶπος -- τὴν βάσανον αὐτῶν --- δ πλλειτα, Κοτὶ- 

Ραμα ἴῃ ταβασα, δῖ ΠΡγατὶ πιθηάπτη, ΡΓῸ οἷ ὙΆΑΝΤΕ --- ὃ τευδόνι οἵ τξπευῖῖϑλου 

Μ., ὅυγ. οἵ ὅσ. ἡ ἰσχυς αὐτου (Υαῖ. εἴ ΑἸοχ. αὐτῶν) εἴ του μνηματος αὐτοῦ --πὲτ- 

ἡπ -- Μ., οθῖθυὶ ποη ἀρποβοιηῖ -- Μ. οὰ. πτὸ πδτοῖδε ελυρὰφ Τοῦ --- ἴ ελυϑὼκ 

Ξοι χατεβησαν, Μ. δε -- ΟΥ̓Ο πῖλὰ τ ὅτ,, Μ. ϑὅϑυγ. Αἴοχ. αἰἴΐϊαας γιγαντᾶς. 

Εχοοι. ΝΝΧΠ, 18-28,. 
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ΝΜ λιν Ὁ ΡΝ ΟΝ δὼ δ. ς ΚΑ , δ 1 δ σον λον ανενλ γὰ ὺν ἢ ΜΝ  δΑ μον 
γ ᾿ ᾽ ἱ 

2099 

ΟΡ ΤΆΛΗΤΕ ΠΝΕΤῸ πὰ ΤΟΒΒΕ νὴ ΝῈΝ Ὑ ΔΎΓΟΟΟδΟΎ ΟΡ ΤΟΗΘΕ. 
πτᾶΥυΐ πλιὰ ΕἸ Ἀλλ ΔΎῪ ΠΗΔΡΧΧΟΝ ΠΗ ΔΟΟΟῪΡ ΠΕῈΝ Τ ΔΎΤ 

τ τεοσολκ εὐωωσδε ποηβε πᾶὶ ΔΎΝΚΟΤΚ "ΚΔ πε τ ΔΎ οοΟ- 

ΘΟῪ κ΄. ΠΕΤ ΒΗΚ ΕἘΠΕΟΗΤ ἐπωῦικ. ρὲ ἄρχων ἈἈπελλριτ ν.- 
πλλὰ ετλυλδΎ ΠππΟὄδ᾽ 'ΤΗΡΟΎῪ ΠπΔΟΟΟῪΡ ΝΕΝ Τ ΔΎΒΩΟΚ ΕΠΕΟΗΤ 

εὐζυοούε' ΝΕΤΟ πᾶ τοββε ΔΎΝΚΟΚῚΤ ἈΝ ΤΕΎΡΟΤΕε ἄγω ΤεΥ- 

ὅθι “ΝΥ ΝῈΝ Τ ΔΎΓΟΟΟΟδΟΥ Φὴ ΤΟΗΟ εἰ ΔΎ ΔΎΧΙ ΝΕ βδοδηποῦ 
ἈΝ ΠΕΎΒΗΚ εἐρρᾶϊ ἐπ κ. πεΕΤΔῪ αν δ δ Ὑ] ἘΡΟΟῪ πότ 

πρρο φᾶρδω δΔΎω σεπδολοωδλο εΕΧἮῊ ΤΕΎδΟΛΑ ΤΉΡΟ πέῖχε 

πχοεῖο Εβολχε ἀΓ πτεαφοτε εαϑὰ πκᾶρ εττοπρ΄᾽ ἄυ 
ΠΝ ΔΝΚΟΥΚ ΟΝ ΤΆΛΗΤΕ ΠΝΕΤΟ ΝΑ ΤΟΒΒε ἈΠ ΝῈΝ ΤΔΎΓΘΟΟΟδΟΥ 
δ᾽ τοησε ᾧάρᾶω ἄγω πεοβλῆηςθε ΤΗΡΟ εὐ λλλλᾶο πέχε 

πχοειο. 
ΧΧΧΠΙ, 1, 9 πωᾶχε πχοεῖο δωπε δροΐ εχ 100... χε 

οι 

πηρε ἄπρωλλε ᾶχε ἈΠ πΗρΕε πεκλᾶοο ΠΚΧΟΟΟ ἜΦΟΥΝ 

ΕΡΡΔῪ χε ἱπκᾶρ᾽ εὔγδεινε ππδοησε ἐορᾶϊ εχ ΔΎ ΠΉΤΕ 
πλᾶοο πκᾶρ χὶ πΟΎρωλλΕ ΠΟΥ ΕΒΟᾺΔ ΠΦΗ ΤΟΥ ποεκᾶδαοι 
πᾶν πΟκοποο ΔΎΩ ΠΕΝΔῪ ΕἸΤΌΗΘΕ [εν ΗΥ εχλα πκᾶ ο, ΔΎ] 
ποοδ᾽ Ἄπιζε ἰΘ] ΤΟΔΆΠΙΤΣ [πὸ οὙλλᾶ πε Ἀπ δοο] ΔΎΩ 

ποτ λ πόὶ ετ οἱ ΤΑλ ἈΛΠΙΕΘΡΟΟῪ Ππ Δ ἍΠΙ ΕΣ ΔΎΩ πὸ} - 
τίλλε ρορα ἐροο] ΔΎ πῖτε τίοησ εἰ εἰ πο τίδρο ̓ περοπνοῦ εεε- 

«πε οιχωα. εβοΐλχε ΠΕΦΡΟΟῪ Ν᾿ ΤΟ ἌΠΙΣΤ  ΔΟσ Τ λλ Εροα] 

ἈΧΠεορορο ἐρος! περοποο εὐπάεϑωπε οιχς δΎω πᾶϊ χε δα- 
ΦΟΡΕΙ ἐροοι] δα! ΤΟΎ χε τευ ΨΎΧΗ. δΔΎω πεοκοποο εὐ δ ΔΎ 
ΕἸΟΗΟΕ ΕΟΝΠΗῪΎ ΕἸ ΤἈΛΟΎΔ ΝΕ ΟΝ ΤΟΔΆΠΙΣ 5 ΔΎΩ πᾶδοο πῸ- 

ΤΆΡΟΡΟΙ ἐροο! πἰΤΕ ΤΌΗΟε ἍΕ εἰ πΟΟ! ΠΟΥΨΎΥΎΧΗ εβθοὸλ πρη- 

ΤΟΎ τῶᾶϊ ετβε τεοίδπολλιδ ΠΤ ΔΎΟ ΤΟ, ΔΎΩ πεοονίοα ἴ- 

πδίκωτε πος! Π ΤΟΟΤ) Ἀλπίεοκοποο. πτΤΟΚ ρῦωκ πθηρε 

Ἄπρωλε ποκοποο ἅϊὶ “5 |330Κ ἱἜἘΠῊ: ᾿ΠΙΗΔ᾽ ΔΎΩ εκεο τ Ἀλ 

πογώδχεὶ εβολοὴ [τὰ τἄπρο. ορϑλ πτρᾶχοοο ἘΡΟΎΝ Εροοὶ 
Ιλ ΠΤΡΕΙΡΝΟβΕε χε Ν᾽ ΟὙΛΛΟῪ ΚΝΔΛΛΟΥ ΔΎΩ πκτλλδχε 
ΕΤΡε πᾶσεβηο ρᾶρερ ἐροῦὶ ετεο θη" ΤΠ ΤΟΟ πειᾶνολλοο εοπᾶ- 

29 οηβΒε ςοά. --- ὅ᾿-ἢἢ ποειο 56Π|6], Μ, ὅυζγ. οἵ τσ, δ15 --- ΧΧΧΠΙΠ, 5 οοά. οπ1. πκᾶρ, 
τδοησε -- Μ,, σοΐοτί ἀΡ546 μου --- ἦ ποογδπει τ- χαν σημαᾶνη; τ. ἰηΐγα ---- ὁ τ|- 

τάλρορα! 886 Ρ6, ΡΓΙῸ Μ. δειτελορεα --- “ λε - Μ., ὅ5γυ7ζγ. -- ὅτδος, χαὶι -- πος! τε ΘΥΓ. 
τ, Ψαυϊρ. εὐ Ποῦγ., Μ. εοξτδκο -- πΎδΎα το -- συγ, Οτγ. υϊρ. οἵ μεῦτ., Μ. δύαοτο 

πεοοπος! -- ΑἸοχ,, Μ, - ΠΟΡΓ, πείοπος,, Να]ρ. σαηρμίποιι οἶμ5, ὅτ. τ Οὐ, ταπτατη 

τὸ στρα --- ἦ ροβῖ πτρδχοοο Μ, δἀά. οὐ -- πειδιτολλοο, Μ. σα Γο]14 15 πιδπολλοῦ. 

Ἐχες. ΧΧΧΙΙ, 29 - ΧΧΧΙΠ, 1-8, 

οὐδυ ΣΕ: 

ΦΟΙ  ἼΣ 

ἘΟΘ  Ν 

ἜΡ.Ρ-: 

[9 0} {μὸν 
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ΔΟΥ ΘΝ τεοδᾶπολλιδ᾽ πεῦονοῦ Ἅε νδκωτε πος π ΤΟΟΤΚ. 
9 ΠΤΟΚ Ἅε [εἰκουᾶνρορπ ετἄλλε πάοεβηο ἘΤΈΘΗ ΕΤΡΕες- 
οἂ διίωδ εβο. γλλοο πὸ τ λλοᾶρς ΕΒΟἋ πῆηεοδιη" πᾶὶ οαπᾶ- 

ἌΔΟῪ ΟΝ τεοραν τδο τε ΠΤΟΚ Ἅε ΚΗ ΤΟΎΧΟ ΠΤΕΚΨΎ ΧΗ. 

10 ΔΎΩ ΠΉΟΚ πῶηρε ἅπρώλλε ἄχιο ἈἈΠῊΪ ἈἈΠΙῊΔ χΧῈ τἂϊ τε 

θεὲ ΉΤἁ Τετ πᾶ χε ΕΤΤΕΎ ΠΧ λλλλοο χε πε πλᾶπᾶ ΔΎΩ πεν- 

ἃἀπολλιᾶ σε διχων ΔΎ ΔΝῸΝ ΔΝΒΟΩΔ ΕΒΟᾺΧ ΠΡΗΤΟῪ ΔΎΩ 

" επνπνᾶωνρ, πᾶ ἥρε. ἄχιο ΝΔῪ χὲ τον ἄνοκ χὲ νἄϊ πε- 
Τερε πχοεῖο χὼ ἈΜΜΟΟΎ χὲ ΜΝ ΤΟΎΣ ΠΑΛΟῪ ἂν Ἀπᾶσεβηο 
τθε ΕΤρε πᾶοεῖβηο Κ͵ΊΟΟ Εβ0Ἃ Ν ΤΕΟΦΙΗ ππϑ. ΟΡ ΟὟΚΤΟ 
Κ͵ΤΕ ΤΙΗΥΤΝ ΕβΟἋ ΝΎΉΤΕΤ ΝΙΘΙΗ] ΔΎΩ ΕἼ θεὲ ΟὟ ΤΕΥ Ν ΔΑΛΟῪ πηϊ 

ι:.. ἌἈΠΙΗ Δ] ἄχιο ππθηρε πεκλᾶοο ΧΕ ὙΔΙΚΔΙΟΟΥΝΗ {-1πλλ:- 

κᾶιοο πον δ νᾶ λε 1] ρος ΠΕΡΟΟῪ ετ αν πλᾶν δ᾽ ΔΎ τἄᾶπο- 
“1:8 λπᾶοεβηο πον θλακοο ἂν δΆΆ ΠΕΡΟΟῪ ΕἸ ΙΝ Δ ΚΉΤΟΟ Εβο0Ὰ- 

39. Φ'ὴ τεαδηολλᾶ ΔΎΩ πλικᾶιοο πονδιυνᾶραλεοα ἄπ. δλὲ 
πτρᾶάχοοο ἈΝπλικᾶιοο χε πᾶὶ δονᾶριτε ΕΤΕΟ ΔΙΚΔΙΟΘΟΥ ΝΗ," 

ΔΎΩ πάειρε ΝΟΥ πολλιδ᾽ ΝΕΟ ΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ ΤΉΡΟΎ ποεπνὰρ πεΥ- 
“ ἌΛΕΕΎῈ ἄν'᾽ τ ἄλικιὰ πΉΎδοᾶδο ΕἸΝΔΑΛΟΥῪ ορδὶ ΠΡΗΤΟ. ἄνω 

δικ πτερὰ χοοο πάσεβηο ΧῈ οϑΝ ΟὙΔΛΟῪ ΚΝΔΑΆΛΟῪ ΔΎΩ πὸ- 
Κ͵ΤΟΟ εβολρλλ πεποβε πα εῖιρε ΝΟΎΚριαὰ ἘΠῚ ΟὙΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ" 

15 [ΔΎ] '"τεογὼ ΕὙΝΙ ΤΟΟ ΤΟ πα τἄᾶδο ἄγω πτδοατῶρπ 
Ἄκλ0.1 πα τ ἄδο! ΔΎ πολλόοθε οὴ πεπροοτάταλα κπνο, 
ΕΤλειρε ΠΟΎΔΙΚΙδ᾽ ΟΝ ΟὙῶΝ ανδωπϑ ΔΎ ΝΕ ΔΙΑΚΟῪ ἀπ᾿ 

16 ΝΕΘΝΟΒΕε 'ΤΗΡΟῪ πΎδοδλΎῪ ποενὰρ πευλεενε ἄν) Ἐβ οΟλ χε 

ἄξειρε ΠΟΥ Κριλλὰ Ἅ1Ν ΟΥ̓ΔΙ ΚΑΙΟΟΎΝΗ Νᾶὶ εὐνδνδ᾽ ΠΡΗ ΤΟΎ. 
1 ΔΎΩ οενᾶχοοο πόὶ πθηρε πεκλᾶοο ΧΕ ΝΟΟΟΥ ΤΩΝ ἂν 

πδὶ ΤΈΡΙΗ ἌἌΠΧΟεΙΟ. ΤΕΎΦΙΗ ΝΤΟΟΥ ΤΕΤΕ ΝΟΟΟΥ τῶν ἂν. 

ι. πηᾶπολλιᾶ πονᾶηᾶρλι ἀν ορᾶϊ ΠΡΗΪ ΤΟΥ. ἄγω ο᾿ πτρε 
πίρερνοβε Κ͵ΟΟΙ εἰβολον τεοιδηπολιᾶ πα εῖρε ΠΟΎΚριακᾶ ἈΝ 

9. Μ. οἴῃ. ἥτγτάκοδρς εβθοᾺ ππτεο θη -- αἷς. Ἀε -- Μ., ὅϑγι. - ὅσ. χαὶ --- δ πει- 

πλδηδ -- αὐ πλαναι ἡμῶν --- δ ππτετπριη -- ὅγγ. εἵ Οτγ., Μ. Ναυὶς. εἴ ΠπϑΌτ. ἵπ ραν. 

- ἰδ ρα περοοῦ ετοαπδπλδπα -- εν ἢ ἂν ἡμερὰ πλανηθη, Μ. φγει πιέροονυ ἴτε τει)- 

πλδπη -- ποηδιυπάράλεο δὴ - οὐ μὴ δυνηται σωθῆναι, Μ. εαξποδϑειι δι τος ἐἢ πεο- 

ΔΙΚΔΙΟΟΎΜΗ ΤΉΡΟΥ - ὅυ7σ. τι ΝῸ]ς. εἴ ΠΘΌΓ., Μ, τεηλλεθαινε -- Ὑδλικιὰ τὶ Μ., ὅγυ. 

-- τ. εν τῇ αἀδικιχ αὐτοῦ -- οοά. εὐπδακονρ, φραϊ, ΟὟ ν6ΙῸ ἴῃ Γαβαγὰ τος ἐδ Μ, οἷν. ἴ- 
ΟΥ̓ΚΡΙΛΑΔ ΑἸ -- πηθἶα ΠΟ] πηπ, ἃ βοῖδϑα τη γα, αυδοάδιμη βαπῖ ἀορογάϊτα, ααὰς, 

αἴ ΑἸ1Δ5, 6χ σοπίθοϊατα τϑϑίϊταϊ τς δ ποπαπαρᾶς δὺς, σοῖοτὶ οὐμηθβ ἀποθανξειται. 

ἔχοον. ΧΝΧΧΠΙ, 9-τὸ. 

ἂν» ἃ 

ων. ΑΖ Ὁ ὦ. 4 

ὲ 
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90 ΟὙΥ̓ΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ πᾶϊ εὐπ πο ΠΤ ΤΟΣ ΠΡΗΤΟΥ. ἄγω πᾶι πὲ 

Ἡτὰ ΤΕΥΠΧΟΟΟ 5100] ΧΕ ΝΠΟοΟΎ Τῶν δὴ ΜΟῚ ΤΈΘΙΗ ἈΛΠΧΟΕΙΟ᾽ 

πδρᾶπ ἐπουὰ πουᾶὰ χλλλτν ΘΝ ΝΕΟΦΙΟΟΎΕ ΠῊῚ ἈΧΠΙΗ ΔΛ ΠΕΧῈ 

ἢ πχοεῖο. ἄγω δοώπε οαλ ὙΑΛΊΕΡΙ ΑΝ ΤΟΝ ΟΟΎΟΪ πρόλλπε ν3.- 

πλλερ ΑΝ ΤΟΝΟΟΥΟ ΝΕΒΟῪΤ ΠΟΟΥΓΟΥῪ ἈἈΠΕΒΟῪ π᾿ ταιραδλοιδ' 

δαει δροὶ πόϊ πεν τ λα ον χἂϊ Εεβολον θίληλι εχ λλλλ00 ΧΕ 

ο ΔΎΧΙ Τπολιοὄ. ἄγω ἵτσοσιχ ἄπχοεῖο ἄοσϑωπε οι χωΐϊ πη ΔΎ 

προΎρε πᾶ. το Πεἰ οὐδροῖ, ἀΎω [ΔοϊοΎωΝ πσὶ τᾶ τᾶπρο᾽ π- 

τερε πρώ 34}εὲ εἰ ὥᾶροι πηλῪ [πο ΟΟΎΕ ΔΎΩ [ΝΠ] τερε τ ἂ- 

8. τᾶπρο ΟὟΩΝ ᾿ἀπεούται 6ε. ΔΎΩ πᾶχε ἌΠΧΟΕεΙΟ ἀοζθωπε 

9. .-οδροὶ εὐὔχὼ οθὸ0 χὲ πῴηρε Ἄπρώλλε ΝΕΤΟΎΗΡ, ΟΝ ΠΕΤῸ 
πχδεῖε ριχλλ πκᾶρ, ἈΠΙῊ Δ σεχου 534400 ΧχῈ ΝΕ ΟὙρώλλε ΝΟΥΤ 
πε ἀβρᾶρδιν' ΔΎΩ δΔορχοειο ἐπκᾶρ᾽ ἄΝοΝ Δὲ το πον 

955 ΠΕ Τ ΔΎ πκᾶρ, πᾶν ΕΚΔΗΡΟΝΌΛΛΕΙ Ἀλλλοο. ΕἼβε πᾶϊ ἄχιο 
1 ΠΔῪ χε πᾶϊ πΕΈτΤερε πΧοεῖο χὼ ἈλΛΟΟῪ χὲ ἕονρ ἄνποκ χε 
πετοοπ ὍΝ πεΕτΤΌΉς εὥῶπε ποενᾶρε ἂν δὴ ποηοε ΔΎΩ ἢ 
ΠΕΤΟΘΟΠ δὶ φορᾶς πτοωΐσϑε σεν ἃ Τα ΔῪ ΕΤΟΟΤΟΥ ΝΝΕΘΎΡΙΟΝ 

ΕΤΡΕΥΟΎΜΛΟΥ ΔΎΩ πετώθοοπ ΟΝ ἈἈΠΟΔΙΟ ΕἸΚΤΤΗΥ ΝΟΟΒ Τ᾽ 
8. ἈΜΜῈ ΝΕΤΟΝ ΠΕΟΠΗΔΔΙΟΝ ΓΝΔΆΛΟΟΥ ΤΟΥ ΟΝ ΟὙΔΛΟΎ. ΔΎΩ 
ὑνδκᾷ πκᾶρ, εε|ὸ πχ διε ΔΎ απ Τἄᾶκο ΠΟΙ πΟΟΥ ΟὟ ΝΎΕεΩ- 

δσῦλλ᾽ ΔΎΩ ΠΤΟΎΕΙΗ ἈΧΜΠΙῊΣ οεπᾶρχ δίε ΕεβοᾺ χε πογδωπε ἂν 
99 ΜΟῚ πετάλοοςυε ΠΡΗ ΤΟΥ [ςΠ0εειλλε] χε ἄποκ πὲ πχοεῖο ΔΎ 

ἔηδτρε πευκὰρ ρχδίε. ΔΎ ΠΕΎΟΟΤΕ '"ΤΗΡΟῪ ΠΝ ΤΔΎῪΎΤ ΔΑΛΙΟΟῪ 

80) σεηᾶα!. ΠπτΤΟΚ ρὼκ πῶηρε ἄπρωλλε π᾿ Ηρε φἀπεκλδοο 

πετδχε ΕἸΓΒΗΗΤΚ οΑΟΤΝ ΠΟΟΒΤ᾽ ΔΎΩ ΟΝ ΝΌΔΕΙΤ ΜΠ ΝΕΎΗΪ᾽ 
ερὲε πρώῶλβε ὥᾶχε "1 πέεῦίοον ΕὙΧῸ λλλλοο χὲ δ ργοωοῦυρ, 

"ὁ πεχε πζοεῖο -- Μ. οἵ Αἰοχ,, σϑΐοσι οπ,. --- "' πταλερλπτοποονο - Μ, Α. Ναΐ. Ψα]ρ. 
ΠΘΡγ. οἵ 5.01. ἴῃ πηᾶγρ.» ἴῃ τοχία σὰπα Ογ. δεκάτῳ (ΧΧΙΝ,' σοττῖρο ταλεοψιτεὶ --Ε. προλι- 

πε (5:ς) -- ροϑὲ ποουξου Μ, δήά. πεέροου -- πιτδιολλδλώοιδ -- Μ., το] 4] δ 4. ἡμῶν 

- “" πί τοάπηάαίϊ -- πρώμε-- Μ., σοἴογ! πο ἀρῃοϑβοιηῖ -- Ε. ““πειοώται 68 -- Μ. οἴ. ἐξέ 

-- ΤΕ. πχδιε -- 14, οἵη. πε -- ούρώλε -- Μ., σγϑ 4] ΟΠ]. -- ροβῖ επκδρ, Μ. αἀ4, τηρε 

- Ἅε-Μ,, ὅγυζσ. - ὅσ. χα: -- εκ ληροπολλει ἀκάϑος, Μ. εὐκληροπολλιδ τε ϑυγ. οἵ ΟΥ, εἰς 

κατάσχεσιν ---" πετε τοῦ πετερε ἴπ τηᾶγρ. 16 πᾶ πηδηὰ -- πκοεῖο -- Μ., ϑυγ. - Οσ, Β15 

χυριὸς --ποηαες- ΟΥ, μαχαίραις, το! 4] σατη ΑἸοχ. ἴῃ 5ἴπρ. -- ππεθνυριον - Μ,, συγ τ ΟΥ, 

τοις θηριοις του αγρου -- Κ. οιποηάανιῖ εἸΤΡΕΥΟΎΟΑΛΟΎ -- δὴ ἈΛΠΟΔΙΟ ΕὙΚΤΗΥ ΠΟΟΒῪ 

- εν τάις τετειχισμεναις, Μ. εν τζβᾶκι -- πεσπηἌδιοι -- τοῖς σπηλαιοις --- “" ςοα. 

ΟΓΠῚ, Ἰσεειλλε ; 564 6 Π11ἃ Δ;}6Π| “Ε ΔΠΟΚ πε πχοειο ΟΠ} ργαθορά4, σοηϊπηρ. -- ἀηἴα πεΥ- 

΄οτε οαπὶ Μ, οπ. διχ 20 πετώδαε Ξ οἱ λάλουντες, Μ. πδοδι -- τρδειτ -- 5υΓ. ΟΓ 

ψυὶρ. εἴ Περγ,, Μ, πηλδκκοο -- πτπενηΐ τε Μ,, σοῖο! ἀρϑαὰς αὐτῶν -- εὐχώ -- λέγοντες. 

χες, ΧΧΧΙΠ, 20-30. 

ΕκΑΟΜΕΝΤΑ ορτο- ϑαηισῖοα, Νο ΟἹ, 1. 938 
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 ΕΦΟΎΝ ΠΎ ΝΟ ΤᾺΣ ἐπὲν Τὰ ΠΧΟεΙΟ ΧΟΟΥ. ἄγω οενᾶει ὡᾶ- 
ΡΟΚκ πθε πουύλδᾶοο εὐδοει δ᾽ ΝΕΘΕΡΗΎ ΠΟεΦΆλΛΟΟΟ ἈΚΠΈΚΒΕΤΟ 
εβοΐλ ποείοίτακ ἐπεκί δᾶ χ)ε πίσετ κα δ Ύ" [ἐεβ ]Ἄχε ΟὙΪΠ]Ὶ οὐ- 
δΟᾺ οὴ᾽ ΤΕΥ τ ἄπρο' ΔΎΩ ΠΕΙΎΘΦΗ Τ ἐὐ]ΟΎΗΡ, ποᾶ [νευχω θα. 

89 δΎω [εκεϑ πε ἡ ΔῪ π|θε ΠἸΟΥΘΡΟΟΥ ἉΨΔᾺΤΗΉΡΙΟΝ εὐποὸ- 
τίμ] . .. πε. . . οσεπδί[οίωται εἐνεκϑᾶχε [π]ἔσετ τ-ὋὋ 

8 ἄδλν. ΔΎΩ εὐώδπει οενᾶχοοο χῈ [εἰ]ὸ ΦΊΗΗ ΤΕ δΔΎει ἔποε- 
ΕἸΆΛΕ ΧΕ ΝῊῪΚ ΟὙΠΡΟΦΗΤΗΟ ΝΎΡΉΟΚ ΟΝ ΤΕΎΛΛΗΤΕ: 

πλλερ, Ο' - ἌΛΆΛΕΡΟΟ 
ΧΧΧΙΥ, 1,9 πωᾶχε “πχοεῖο ἀπε ὐᾶροΐὶ εὐὔχὼ κ’θ. χε 

πώηρε ἌἌπρωλλε ΠΡΟΦΗΤΕΎΕ εαχἧἣν πο ἈΠΙΗ Δ᾽ ΠΡΟΦΗΤΕΎΕ 
πκχοοο πῆ ὧδ] χε πἄϊ πετερίε πχίοεῖο χω ΑΔ ΛΟΟΎῪ χε π- 
«ο᾽00 Ξ.Π͵ΗἋ) ερὲ πἰίϑωο ψλοο πε Ἀλλ ΟΟ Ὑ" περεὲ πο ΛΟ0Ὸ ΝΕ 

8. ἀπ ΠΝΕΟΟΟΎ. εἰὸ περω τε ἁτετπ,Ἕοᾶρ πο ΔΎ ποορτ 

ΔΤ ΕΥ ΝΡ ΟὟ ΤΗΥΎΤΝ ΔΎΩ) πε ΤΕΟΟὙΟΛΑΝ Τ ἃ ΤῊ τ νυ δὰ Το 
« ΔΎΩ ΝΔΕΟΟΟῪ ΝΤΕΤ ΝΆΛΟΟΝΕ ἄπ ἈΝΛΟΟΎ. πεν το σΒ θὲ 

κ πετντ σόα πᾶο ἄγω πετωνε ἈΠετ Ν τἀ λόσο ΔΎ 
ΠΕ ΟὙΟΘΘΟ] ἈΜΠΕῚ ΝΆΛΟρΡΟ ΔΎΩ πετοορλλ ἈἈΠΕῪ ΝΚΤΟΟ ἐρὐ ᾿΄ἢ 
ΔΎΩ πεν τ δορὶ ἈΠΕΤΝΚΩΟΤΕ πο ΠΕΤΧΟΟΡ ἃ ΤΕΥ ΝΡ ; 

δ ΦΩΒ ΝΡΗΤΟ ΕΤΕΤ ΝΔΛΟΎΚΟ κλλλο. δΎω ἃ ΝΔΕΟΟΟΥ χώωρε 

ΕβΟᾺ εΕτβὲ χε ἈΝ ΤΟΥ ἈΔΝΗΥ εἀυωπε πρρε ΝΠ ΝΕΘΎΡΙΟΝ 
δ. ΤΗΡΟῪ πποώώε. ΔΎΩ ἃ ΝΔΕΟΟΟῪ χώωρε ΕβΟᾺ διχῆ π- 

;ΤΟΎΕΙΗ ΤΉΡΟΥ ΔΎΩ ΦΙχΧν ΝΒΟΎΝΟΟ ΤΗΡΟῪ ΕὙΧΟσε᾿ ευχω- 

Ἀ 

γπι - 4. Δι δι. 

ἢ 

1 
᾿ 

90 81 επεῖταᾶ ποεῖ ΧΟΟΥ -- Μ., στρ αὶ τὰ εἐχπορευομενὰ παρὰ χυριου --- “' ΔΎ 

-- Μ. ϑυγ. εἴ Αἰεχ., ὅζγ. οὔ. -- Η. τηρηάοβα ΟΥ̓δΟᾺ ὁ ττευτᾶπρο -- ΕἸΟΥΗΡ, ποᾶ - Μ. 

Ψυϊρ. εἴ Βεθτ., ἴἴζοτχ ϑυγ. ἢ" ( 50 ἀβίοτιβοο, Αἰθχ. ἐστιν, ΟΥ. οἱ. -- πεγκώρας στὰ 

Μ. ὅγγ. οἵ ΑἸοχ., σγ. ἀρβϑαας αὐτῶν --- δ᾽ εὐεύδπει οἵ ἄυεὶ -- Μ. εἵ ὅυζ., Ἅυ]8. Πθθγ. 

εἴ ὅτ. ἴῃ βίη. -- πτκαῖστοκ -- Μ., το] 1] Ἣν τ 6Χ γθυθὶ5. παλὲρ τα - ἄδιβεροο ΘαἀΟΟΘΙΠῸΓ 
1ΠΙθσατα ΕΖοςΠΙο 15 ἴῃ ΡΙΌΓο5 ραγίθβ ἀρὰ (ὐορτίϊταβ [αἶπβο ἀϊνΊβα 1 --- ΧΧΧΙΨΝ, " αἰτοῦ. προ- 

φητευε Μ. οὔ. -- πχοειο, Μ. δ'λωπδι πο, 50. -- Οθγᾷβθς. χυριος χυριος -- πωοοο 

(ΚΕ. πωωο), Μ. οἵ ὅγχ. -- τ. ὦ ποιμενες --- ὃ ἀτετποδϑπε, Μ. ἄρετεπεοοαι, τὸ- 

4] χατεσῆετε -- ἀτετιτῖ οιτ Ποη οἴλτα ἰθρίταγ, νυἱάθταγ ροῖῖὰβ τετ τευϑίωτ 

-- Κ᾿. μαυὰ νἱαϊτ τηδατο δΎωῳ -- 11. τὰς ΤΕΎἌΛΟΟΠΕ --- ὁ ἴά. ΠΕΙΙΎΔΎΡ. .. -- ςοὰ. 

Ἑπετ  δύλι, 5864 σοὶ τ 5ἰῖ ἴῃ γαβατα οἵ βραϊία τ Ππαρθαῖαγ, βαβρίοου ῥσὶὰθ. βοτῖρταμα 

ἔαϊ586 ἀἐπετῖττ δόλα, αἵ σοηϊοχῖαβ τοααϊτῖς --  Ἀ. πετουᾶιθο - ερωτῆ - Μ.., ςοτετὶ 

ΟΠ]. -- πε τδοοώραε Ἀἀπεσπκῶτε ποι, Μ. φνετδοοώρει τἰπετει Ύ δ Οθοῦ ἔπει)- 

ἴορι, το αὶ καὶ τὸ ἀπολωλὸς οὐχ εζητησατε -- Δηῖϊ ποτχοοῦρ οὑπὶ Μ. οἴῃ. καὶ 

- δτετῖρ ΡΒ ..... ἄλλου - Μ., ὅγι. - Οὐ. χατειργασασθε μοχθῳ --- ἢ Ἀ. δας 

νοΓ5. οατὰ Μ. οὔ. -- Δ ΗῪ (5ἰς), ΡΙῸ ποιμενὲς -- ΠΠΕΘΎΡΙΟΝ τὸ τοῖς θηριοῖς. 

Εχες. ΧΧΧΠΠ,31 πο ΧΧΧΙΝ, 1-ό. 
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ὧρε ΕβοᾺἋᾺ ριχὰς πρὸ ἀπκᾶρ ΤΉΡΟ εν πετκῶτε ΠΟΩΟῪ" 
ΤἸ ΟὟΤΕ ΕΝ ΠΕ ΝΑΚΤΟΟΥ Ετ͵βε πᾶϊὶ πώθοοο οὐτλλ ἐπώδ χε 

καπχοειοὶ 
ΧΧΧΥΙ 

10 1 [ΔΎ ογᾶχε πχοειῖο᾽ ἄοθωπε ᾶροι εὐ χ κλλλοο χε 
πῆρε Ἀπρωλλε ΠΗῚ ἈΜΠΙΉΔ᾽ ΔΎΟΥΎΩΡ, ΟΙΧΝ ΟὙΚδρ᾽ ΔΎΩ δΥυ- 
χᾶΘΆΛΕΟ ΦΙΤ ΤΕΎΦΙΗ ἈΠ ΝΠΕΥΕΙΔΟΣΔΟΝ ἈΝ πευχῶρ λα ἃ 
ΝΕΎΘΙΟΟΎΕ τὰρ πε θὲ ἀπχώραα ποβωων᾽ ἅπᾶλλτο 

ι8 Εεβοὰλ. δΎω διπωρτ ΠΎΔΟΡΥΗ εἐρρᾶ! ΕΟ ΕἼ ΒΕ πεοῆοῦὶ 

εβολ᾽ ΝΎΔΎΠΟΟΝΕΟ ΕβΟᾺ οιχλὶ πκὰρ᾽ ΔΎ 'δυΎχδρλλ ἐπκᾶρ, 
ι᾽ ΟΝ ΝΕΎΕΙΛΔΟΝ. ἄποκ Ἅε ΔΙΧΟΟΡΟῪ ΕβΟᾺ δ Νπϑεθποῦσ' 
ΔΎΩ ΔΙΟΟΟΡΟῪ εβολ οὴ πεχωρδ᾽ κἂ τὰ ΝεΎ βηΎε ἀΎω κἂ- 

9. τὰ ΠΕΎΠΟΒΕ, ΔΙΚΡΙΝΕ ΔΛΟΟΥ. χε διβωκ ἘἐφΡΟΎΝ ἈΝ πρεθ- 
ποῦ ὧδ οὐᾶ ποτ΄ ΔΎΩ δΔΎοωΣ Ἀπᾶρδν ἜΤ ΟΎδ β΄ οῳκ 

π͵ΤΡεΕΎ Χοοο᾽ χε πᾶ! ΝΕ πλᾶοο πχοειῖσ᾽ ΔΎΩ ἄτεὶ ΕΒΟἋ ρ 33 πεε)- 

ὃ. κᾶρ. δἄποκ ἍΔε ἄιζοο ΕροΟΟῪ ΕἼ Βε πᾶρᾶν. ετουδδβ᾽ πεν το 

9 Δ ΎΟΩΟΟ ψ53106) Ππόὶ ΠΗῚ ἈΠΙῊΣΔ δρᾶ! ον ἥρφέεθῆοο. ετβε 
πᾶι δ κιο ΠΘΗΡΕ ἈΛΠΙΗ Δ᾽ χε πᾶϊ πῈ ΕἸΠΕ ΧΟ ΛΑ ΟΟῪ ΝόΙ πχο- 
εἴό πχοειο' χε ΝΕ ἄ!εῖρε ΝΗΤΝ ΠΗ ἈΠΙΗ Δ᾽ ἀλλὰ ΕἼ δὲ πᾶ- 
Ρᾶν ἕτουδᾶβ᾽ πεν τὰ τετπούς ψλλλ06} δὴ πρεθνοσ δὰ 

8. πλλᾶ πτ Δ ΤΕΥ ΠβΚ ΕΦΟΎῪΝ Εροῦ. ἄγω πᾶποδ πρᾶν 344πε- 
ὙΠΤΒΒΟοΟ΄ ΔΎω ἃ πρέεθῆοο οὥτο᾽ ΔΎ ππτΝ ἅπτετποω- 

ΟΣ ΡΝ ΤΕΎΆΗΗ ΤΕ ἐπδχοορ τ Ν εβθολ΄ ΔΎΩ τετπῆᾶρ- 

ΚΟΥ δκ πτρᾶδειρε πτ ἀόολι' ΔΎΩ οεγδειλλε πόῚ πρέεθῆοο τη- 

δ ΤΗρα -- Μ. ὅϑγυγ. εἴ Αἰεχ., στγ. οπῇ. -- ποώου -- Μ., ὅυζγ. -- στ. οἠἹ. -- οὔτε -- ουδὲ 
-΄ Μ, ὦ πιμλαπεοώον -- 4απὯ6 5 ροῖθαηΐ οχ σὰρ. ΧΧΧΥῚ, 5- ἀοϑο  ρβ 5. οχ βάϊ- 
τίοης Ἐτιηδη --- “Γ οΥχδρ -- Μ., ςεἴεγὶ αἀ4. αὐτῶν -- πεγϑίοογε, γο 14] 1 βδίηρσ. -- τὰρ 

5015 Πα. ϑ4 1:4, -- ποξβώωπ, οεῖοι! τῆς ἀποχαθημέενής --- [ἢ πΎΔΟΡΤΉ ΡΓῸ τὸν 
θυμον μου --ετϑε πεοπος! π5416 1η ἤπ. -- ΑἸοχ. α]ρ. ΠΕΡτ., οἵ ϑυσγο--Ποχ. 5} ἀϑβίοσίβοο, 

Μ. -- Οτ. οἵ, -- ἢ" δοκ Ἅε, 50... - ὅσσ. χαν, Μ. οἥῖ. -- πεύφϑβηνε, Μ. ὅϑυζγ. οἵ Οσ. τὴν 

οὗον αὐτων, Αἰοχ. εἴ 4111 ἴῃ ΡΙυτ. -- πευποβε - Μ., 501. -- Οὕ, ἴῃ βίηρ., Αἰοχ. τὰς ἄνο- 

μιας αὐυτων “--- 50. χε διβωκ ΕΦΟΎΠ ΑἸ ΡΙῸ χα! εἰζῆλθον εἰς -- ὧδ᾽ ογλλδι πογῶτ, Μ. 

Κ΄Υ7. εἴ στ. οὐ εἰζηλθον εχει -- δίει, σοΐοτὶ εξεληλυῆσσιν ---- 3! δποκ Ἅλε, ὅ'υζγ. - Οτσ. καὶ, 

Μ. οτη. -- ςοά, ἴπ ἤη. οπ1. οὐ εἰφηλθοσαᾶν εχει, Μ. ετδύΎωε ἐόν ἔἐρώου --- "ἢ πῆρε, 

φοῖοτ τῷ οἵἴχῳ -- πίοειο 15 - 50Γ. οἵ Αἰοχ, αδωναΐ χυριος, Ψα]ρ. - Πεῦτ. Πορείπις Ποιις, 

Μ. -- ΟΥ. 56π16] χυριος -- ροβῖ πητῖς Μ. δ44, ετβε ϑημοῦ, οἴ ροϑῖ ἈΚΠΙΗᾺ ᾿ςθΓ ΠῚ φειῖ 

πεθηοο ἐτδΎωε ἔὔόονυη ἐρώου ;ἃ ἰΐθπὶ ροβί Δ Ἃδ γαροῖϊ εἰπδιρι -- 55. ΔΎ πᾶποσ' 

»»»;, οώώᾳ,, ςοἴοτί και ἀγιάσω τὸ ονομα μου τὸ μεγὰ τὸ βεβηλωθεν εν τοις εθ- 

γεσιν - Γηδχοορ τη ὑ5406 αὐ ττδδόλλ Π0]1}115 ΟΧ 8115 165 {1Π01}5 ἀρῃοβοῖϊζ. 

Ἐχοοῖ, ΧΧΧΙΝ, η. ΧΧΧΥΙ, 1τ6-23. 

. ΄͵ 



“ἕὁὐα 3 ΗΝ ἀρ Δ ρα 

5 ὕνδὶ πέτερε πχοεῖο χὼ χλλλοοΟΎ χὲ ΤΝΔΝΟΥΧ ΕΝ ΤΗΝ 

Ϊ 
: 39 (πε ΝΗΤΝ ΝΝΟΥΤΕ. ΝΎΔΤΎΒΒΕ ΤΗΥΤΝ ΕβΟΔΟΝ πΝετῆ- 

χα [ΟΝ ΤΆλερ ΧΟΎ ΤῊ προλῖπε Ἀπενπνεὶ ἜΒΟΣΝ ΟΝ ΤΑΡΧΗ 
: 

800 

ΡΟΎ χε ἄνοκ πὲ πχοειο' πεχὲ ἄλωνδι πχοειο . . . «ν᾿ 

ΠΟΎΛΛΟΟΥ εὐοτπ' ἀγὼ Τάτββε ΤΗΥΤΝ ΕβΟᾺ οὴ πεέτη- 
ὁ. ἄπολαῖᾶ ΤΗΡΟΎ ΝΔΎΒΒΕ ΤΗΝ δΎω {ηδῪ ΝῊ τΤΝ π- 

ΟὙΦΗΤ πβρρε' ἀυ ΟὙππᾶ ἐπ πε᾿ νᾶ τᾶδο ἘΡΟΎΝ ἔρωτ π᾿ 
ΔΎΩ Τηδοῖ καπεΐρη τ πῶπε ΕἘβΒΟᾺ οὴ πετποᾶρς. πτᾶτ 
ΝΗΤΝ ἐβολρλα πᾶππᾶ᾽ ΔΎ νηδᾶδο ΝΗ ΤΙΝ πΘΕε Ετέρε πεῖ- 
ΟΤῈ εἴἷρε ψϑλοὺ ΝΝΕΎΘΗΡΕ ψλλλερῖ Τ᾿ χεκᾶο ΕΤΕΤ πδλλοῦθε ΘΓ 

85 πᾶλίκδιωλλδ᾽ ΔΎΩ π͵τετπρᾶρερ, ἐπ ΤΟΔΗ. ἄγω χεκᾶο. 
ΕΤΕΤ πεὼπε οι πκὰρ ἘΝΕΤΝΕΙΟΤΕ, πᾶὶ ΝΎΔΙΕΡΗΤ ἅκλλ06] 
ετᾶδο πα Ὺ Ετετπωπε πᾶϊ που λᾶοο ΔΎ ἄνοκ ρῷ πτᾶ-ς 

διιιολεῖδ ΤΉΡΟΥ τ᾿ . Ὁ. «ιν νά, 

Ν ΤΈΡΟΛΙΠΕ ΝΟΟΎΛΛΗΤ ἈΠΕΒΟῪ ΝΎ ΛΕ Ν  ΔΟ ΤῈ προῖλῖπε κιπ- 
ποὰ ΤρΡΕ Τποόλιο ὡὐὠδε ορᾶϊ οήὲὶ ΠΕΙΦΟΟῪ Τόϊχ ᾿᾿πχοειο 

3 ἄρζϑῶπε οιχωϊ δΎΩω ΔΟΝῪ ἐπλλὰ ΕΤΛΑΑΔῪ ΟΝ φεπρΌρδοιο 
ἮΤΕ ΠΝΟΥΤΕ ΔΟΝῊῪ εἐρρᾶ! ἐπκᾶρ, ἈΠΙῊΣΔ ΔΟΛΟΎΝΕΤ ΟΙΧΝ 
ΟὙΤΟΟῪ Εὔχοσε ελλὰ τε ΔΎ πὲρε ΟὙΤτ9 ΚΟΥ ἈΠΟΔΙΟ 

Ὁ ΤΗΡΟΥῪ 5015 Πὶς οοά. Πα. -- πεχε λώπδι πίοεῖο -- ΑἸθχ. οἵ ΠΘΌΓ., πὲς ποη 

ΘΥΓ. 500 αβίθιϊβοο, Ναϊσ. Πονηίγτς Θχογοίἑμηι, Μ. τὸ ασ. οἱ. ---- ὅ5 πδὶ πέτερε 

ΓΟ ἢ ἈΚΑΛΟΟῪ σΟὨΒΓΓᾺῸΩΐ 1π|τ{1Π} ἸΘοΙΙΟἢ]5 Πἰταγσίοαθ, ἴάθ6ο σοἴογὶ οτη. -- ἢ, πδου κκ 
-- ειοῶτῆ -- Μ,., τοι αὶ καθαρὸν - τατββε τηυτῆ, οοἴει! χαθαρισθησεσῦε -- πέτα - 
Δποιλαῖδ ρτὸ ἀκαθαρσιὼν ὑμῶν -- Πίης ςοὐ. οὰπὶ Μ. οὔ. χα ἀπὸ πάντων τῶν εἰ- 

δωλων ὑμῶὼν, καὶ - Ε, οϑοϊϊαπῖοσ οὔὰ. ηδτῆβε τῆΥτῆ -- ἢ ἔπὼϊ πὲ ρτὸ πβρρε 

- χαινον -- Μ. οὔ. αἱπι. δΎω -- ἀχπειρητ', σοῖοιὶ τὴν καρδιαν -- ςοά. ἴῃ ἤη. οπι. καὶ 
δώσω υμιν χαρδιαν σαρκινὴν ---- ᾿ἶ τηϊῦο οὔ. καὶ -- εβολρᾷα πᾶππᾷ, τοι αὶ τὸ 

πνευμα μου -- ἴϑε ἔτερε υϑ46 αἀ ἀλεκερὶτ᾽ τεἀπηάαπηϊ -- ἐπ τ τολη --  Μ., ὅϑυσ. τσ. 
υϊρ. εἴ μερτ. τὰ χριματαὰ μοὺ -- ἰπ ἔπ. ςοά. οὔ. χαὶ ποιησὴτξε -- ἢ Μ. ουι. 

Ρτΐπι. οἵ αἰϊοσ. δνῳ -- χεκᾶο 8015 Ππᾶῦ. ἢὶς ςοά. -- ῖης Μοιαρῆ. ἰορὶς ϑικον οΥ̓Ορ, 

- ππετπειοτε...... ἔτᾶδο πδὺ, σοῖοσὶ Ὡς εδωχα τοῖς πατράσιν ὑμῶν - 59 ἢ, οἷ. 

ἢπης νοῖϑβ. -- ΠΎΔ ΕΒ, το] σώσω -- πεατπᾶποιῖδ ΡΓῸ τῶν αχχθαρσιων νμὼν 

- ΧΙ,  ρΐογτα νεῦρα, ἀηςῖβ ἰποὶαβα, ἰυχτὰ Μ. τοϑῦζαὶ -- οὶ τᾶρον ππτεροπες- Μ., 

πος ποῃ δαυΐρ. οἵ Ποῦγ. ἐμ ΘΧΌΡἀἷο απηπὶ, ὅ01. - ασ. τῷ πρωτῳ μην δος μὰ. 

δἴαπι Μ., 4ὶ ταπιθῃ Οὔ]. ποουλη τ Ἄπεβοτ -- υὐὐῶδέ (ἢ. οαώωδέ 1) -- Μ., ϑγτ. 

- (τ. τὸ ἀλωναι --- " ἐπαλλᾶ ΕἼ ἈκΑΔῪ -- ΘΎΓ. ὁ ΟΝ ς ὰς, Μ. ἔπιαλα ἔπωγωι, ααϊ οηὶ. 

δῖ ϑεπϑορδοιο ἴτε πποῦτε -- εν ὁράσει ὕεου, αϊρ. ἐπ νἱδοπῖδες δὲ τα αἰτοῦ. δοῖτ' 
(ΕΒ. ποτ) -- ὅγγ., Μ. -- (γ΄. οπλ. -- δῃηῖϊθ δοαλόσπετ οὰπὶ Μ. οὔ. χαι - οὐτώω 

πκῶτ -- Μ. ρῖὸ ωὡσει οἰχοδομη. 

χες, ΧΧΧΥ͂Ι, 2:-209. ΧΙ, τ-2. 
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8. ἈΧΠΕΟΘΟῪΤ ΕβΟἋᾺ «ἀποᾶ ἌἌΠρηο. ΔΎΟ δΔΟΧΙΤ ΕΡΟΎΝ επλλᾶ 
εΤΆλλΑΔ Ὑ ΔΎΩ εἰὸ ΟὙρώλλε πεάεινε Ἅε πε] 0 θεὲ ὅἌπειτε ποΎ- 
ΘΟΛΝῊῪ βᾶρω τ᾽ ἐρὲ ΟὙΝΟΎΡ, πλδο ΠΠΉΤΟΟΤΟῸ εὐης" ἐρε οὐ- 

. κᾶς ΝΩΙ ο΄ὴ᾽΄ τευ δίχ᾽ ΔΎΩ πεηδρερᾶ τα δὶρνὴ ὙπΎλη. δο- 
ᾶχε ΝΆΛΛΑΔΙ ΠΟῚ πρώῦλλε εὐ Χὼ λλλλοο ΧῈ πῦηρε Ἄπρώϑλλε 
ΔΗΔῪ δὴ νεκβᾶ δ᾽ ΔΎ πκοῦτλλ ΟΝ πεκλᾶδ χε πκὶ ἈἌπεκ- 
δΗΤ εἐπεΐνὰ τοᾶβοκ ἘροΟὺ ΤῊΡΟῪ χὲ ΝΥΎΔΎΝΤΚ επειλλὰ 
ΕΤΡεκΗ ΔΎ ΔΎΩ ΝΕΤΚΝ ΔΝ ΔΎ ἘΡΟΟῪ ΤΗΡΟΎ ΠΚΎῪ ΔΎΟΟΥ Επηϊ 

ἈΚΠΙΗΔ. ΔΎΩ εἰὸ ΟὙΟΟΒῪ πε ἌΠΒΟΔ »ἡπηΐϊ εοίκωτε ΕἘροῦ 

ΔΎΩ ΝΕῚ δὴ Τό χ ἄπρώῦλλε πόι οὙκάτ πῶ! εν ἂρ ΟΟΟὟ ν.- 
»ᾶθε οὴὸὴ ΟὟδρε ἈΝ ΟὙΟπ᾿ ΔΎω δαὶ που Ἄπκτ 
ΠπΟΎΚΔΟΟ ΝΟΎΩΥ ΔΎΩ πεοίζχιοε πεζῆς κ᾿ πκᾶτ εποὰ ποᾶ. 

δ ΔΎΩ ΔΟΝῪ ἐρρδϊὶ ΕἸΥ̓ΠΎΣΔΗ ετόώ τ ἐποὰ ΠΕΙΗΒ τ΄ ΔΎΩ 

δοβρλοοςθε ορᾶ! οὴ ΠΕΟΤΩΡΤΡ δἀοκθι πποᾶνρο ΝΎ ΠΎΥΔΗ πεις- 

τ οὐῶτο εὐπὰρ ΟὙκᾶω πουωτ. ΔΎΩ πχιοεὲ Ἀπρᾶτρο εὐ- 

πάρ ΟὙΚᾶς9 ΝΟΥΣ ΔΎΩ πλλκὰ ΕἸ πέος εὐἰνπὰρ οὙκᾶ ποὺυ- 
τ πουδσε ἀγὼ ΤΆΛΗ ΤΕ »ἡπλλὰ ΕἸ πέσ α εν ὰρ ΤΟΎ »᾿- 

σι 

φ ἌΧπεοοτ ΕβΟἋ ψνποᾶ αἰπρηο -- Μ., Περγ. 2.3 , 50Γ. - ασγ. ἀπεναᾶντι --- ὃ πε 

τοῦ πεείειπε αἰΐθπα τῇ. -- Ἅε -- Μ., ὅγγ. - 6γ. χαι -- Μ. οὔι. ἅκπεῖπε -- βδρώτ (ϑ8|ς), 

ΡΙῸ στίλβοντος -- πΑδο -- πρδιυ ἢ Μ. ταπίππι εοη, ρῖὸ σπαάρτιον οἰκοδομων -δῦ 

πτεοδί - Μ. ΑἸοχ. Ψα]ρ. εἴ ΠΕΘΌΓ., πθς ποῦ Βύζ. 5 ϑίθσιβοο, ΟὟ. οπ. -- ροϑῖ δΎῳ 
ςΟά, ΟΠ]. Τ΄ ΤΟΙ --- ὁ Δα δ κε πακαλδις , εκ κι ν00- Μ., ὅυγ. - στ, χαὶ εἰπε προς με 

9 ἀνὴρ -- Δηΐα ἀπδν Οἵ. δἀ4, ον εωραχᾶς -- ἃΡ πτδΎπτκ (Μ. ετδιηπι) ᾳ56486 Δα τδίκ 

Ἄπρῷ γ. 5 ΠΎΠΟΙΙΡῈ5 [Π{{ΟΓῚ5 οἵ αἴ νοῦθο δἰγαπηθηΐῖο βοιρῖα βδιηΐ -- ΕΤΡεΚΗΔῪ - 5ΥΓ. 

οἵ ὅτ. του δειξαι σοι. Μ. εθρεκήδῪ ὄε πεκβδὶἋ οὐορ εκεοώτεαλ θεῖ πεκαδ κα 

- ᾿ ΠΕ, οὔ. ον οὐδρε -- πους αἀπκῶτ 5416 ἴῃ ἤη. -- Μ., 41 ροβὲ υἱζ, ποὰ 

αἀά, πιβεῖ; 116πὶ ὟῸ]ρ. οἵ Ποῦτγ. Ἰα{{μαΐποηι αοα οἱ σαϊατιο τιπο, αἰ] τοῖγι Ζιο΄ιι6 

σαί ηῖΟ πο, ὅτ. -- ΟΥ. τὸ προτειχισμα, πλαᾶτος ἴισοὸν τῷ χαλαμῳ; καὶ τὸ υψος 

αὐτοῦ ἴσον τῷ χάλαμῳ --- ὃ δΔαπτ - Μ., ϑ5υτζ. - τσ. εἰςηλθεν -- οἷ πεοτώρτρ -- Μ. 

Ὗυϊρ. Πορσγ. εἴ ὅπλ. ἀρὰ ΝΟΡΙΠ πὶ, ὅσ. -- Οσ. εν ἐπτὰ ἀναβαθμοις -- ἀπρδῆρο 

Ξ-  ὕα]ρ. εἴ ϑυπηη., 4011, εἰ ΤΠθοά. ἀρ ά οαπλάοπὶ προθυοον, ἰΐοη Μ. Ἄπρο ἴύτοβε, 

ΟΥ̓͂Σ. - Ογ, αἵλαμ. -- πεηογώςς.... πογῶτ Ξ- ΜεηΊρἢ., 41] ἴῃ ἤη. δάά. τωι, ὅυζ. 

Ξ- (γ, τσὸν τῳ χάλαμῳ --- ᾽ δίῳ τίδεισε Ἄπρδιρο..... πούδίῦοε, Μ. οΥορ, οὐκ 

πογῶτ ὅγε πιβλδετοδιε οὐορ, οὐκᾶ πογῶτ πουηώοη -- Ἅ αἱρ, οἱ ἐπαϊαιημηι Π0 

σαϊαηιο ἐπ Ιοπρ πηι, οἱ πὸ σαϊαηιο πὶ ἰαίμηι, ὅΥ1. -- ΟΥ. χαν τὸ θεξ ᾿σὸν τὼ χαάλαμῳ 

τὸ μήηκος Χχαν τισὸν τῷ χαλαάμῳ τὸ πλατος ; δαῖ. ἰοσο τὸ μηχος ΠᾶΡ. τὸ πλάτος; εἴ 

ΡΙῸ τὸ πλάτος ἰορὶί τὸ μηχος -- ΤΆΛΗ ΤΕ αὐπαλό ετπεοώς (4186 ταβογὶρία βαηΐ ἴῃ 

ΤΑριτα},,.: 7; Ἄλλλδιρε - Μ. εἰ υ]ρ.,) ϑυΓ. -- ὅσσ. τὸ αὐλαμ. ἀνὰ μεσον του θεηλαθ πη- 

χὼν εἶ -- οὰπὶ Μ, οπλ. και το θεε τὸ δευτερον ἰσὸν τῳ χαλάμῳ πλάτος καὶ τσὸν 

τῷ καλάμῳ μῆκος) χαν τὸ ἀνλαμ. πήχεων πέντε; οἱ ἰηΐθργαπι ν, 8, 

ἘΖούυ, ἈΕ 4520) 

π ΘΟ. 

5 Ρ.- ΡΒ: 

ΘΙ Σ 
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. Ἀᾶρε ΔΎΩ πρᾶπρο ΝΥΠΎΣΔΗ ΕὙΘΦῊΝ εὐπᾶρδοτδο ΠΡΟΎΝ 
ΝΎΠΥΔΗ εἐὐνὰρ ΟὙΚᾶςΟ ΝΟΎΤ᾽ ἄνω δῆ τπᾶρδοτδο π- 
ὙΠΎΔΗ εἐονὰρ ΟἌΛΟΥΝ ψλᾶρε ΔΎΩ πεοογώωο εὐνὰρ κλᾶθε 

ι. ΟΝ ΔῪ ΔΎΩ Ὑπᾶρδοτδο Ν᾽ ΤΠΎΔΗ ΕἼΟΙ ΦΟΎΝ πλλλλᾶ ετ πε- 
ΟΟΟΥ ΝΎΠΥΔΗ ΝΎΕΘΙΗ ΕἼἾΧῚΙ εααϑλὰ πὰ ΦΘΟΛΑΝῊῪ ποᾶ πᾶὶ 

ΔΎΩ ΟΟΛΑΝ Ὺ ποᾶὰ πᾶϊ ΕὙΩΟΙ ΠΟΥὟΥ πὲ ΠΟΥΩὟ πὲ ἈΠΟΔΑΝ Τ᾽ 
: ΔΎΩ ΕὟΩΪ ΠΟΎΩΤ πὲ πνεοούωζθο ἐποὰ ποᾶ. δγω δύ! 
19 ΠοΎ 90 ΝΝΡΟ ΝΎΠΥΣΔΗ ἈΛΔΗΤ Ἀλᾶρε, ΔΎΩ πκῶτε ΕΤΘΦΙΗ 

πλλλλὰ ΕὙΝΕ ΟΟΟΥῪ εὐνπὰρ ΟὙλᾶρε ΝΟΥΩΟΥ πκῶτε ποὰ πᾶϊ' 
ΔΎΩ πλλὰ εἸνεοα εὐνὰρ ΟΘΟΟὟἹ λᾶρε ποὰ πᾶὶ ΔΎΩ κε- 

3 ΟΟΟῪ τλλλᾶρε ποὰ πᾶΐ. δΔΎω δόῦῦ! ΤΠΎΔΗ ΧΙΝ χΘδ λὐπλλὰ 
ΕἸ εοο! εχ ΝΎΠΥΔΗ᾽ πεοοΎωςυο εὐνὰρ ΧΟ ΤῊ ψκλλὰρ ε᾿ 

Μ ἘΡΕ ΟὟΡΟ ἈΠΦΟῪ ΕβΟᾺ ΠΝΟΎΡΟοὄ. ἄγω δοτᾶλλιο νου ποε 
λλαᾶρε ΔΎω ρᾶρτε που ΝΎΔΎΔΗ ἈΠΚΟΤΕ ΝΎΠΎΥΖΗ κ.- 

5 πέοκω τε ΤΉρΡΟ. δΔΎω δι ορᾶο Ν᾿ ΤΠΥΔΗ ΕἸ ΧΟΟΡ ὐᾶ δ᾽ δῊ 
ιὸ ΠΝ ΠΑΡΔΟΤδΔΟ Ν᾽ ΤΠΎΔΗ δὲ ΦΟῪΝ ΕὙΝΔΡ ΤΔΙΟῪ λᾶρε. ΔΎΩ 
ΘεΝΘΟΎΘΥ ΕὙΤΌΟΛΛΕ ΟΡ ΤῊ πλλλλᾶ ΕἸ ΝΕΟ ΟΎ ΔΎΩ οᾶρ ΤῊ 
ἩΝΟΎΩδ. ΝΕΤΆΑΠΡΟΥΝ ΝΎΠΥ ΔῊ ἈΠΚΩΟΤΕ ΤΉΡΟΙ᾽ τὰἄϊ τὲ 9ὲ 
ΕἸΤΟΎΓΘΟΟΠ Νά φεν 9 ΟΎτ ππλπᾶρδοτᾶο ἈΞΠΕΎΚΩΟΤΕ ΤΉΡΕΟΙ 

1 Ερὲ φενο χν οοπ οι πογωδ. ΔΎΩ ΔΟΧΙΤ ἘΡΟΥΝ ΕὙΥ̓ΔΎΔΗ 
ΕΤΡΙΒΟΔ ΔΎΩ εἰὸ φεηνκαζο  ὙἌάκιον ΕὙπορ πῶνε εἀῪ τὰἃ- 
ἈΛΙΟΟΥ ΝΥΎΔΎΣΔΗ ἈΠΕΟΚΟΤΕ ΤΉΡΟ πᾶδβ ΝΥΔΙΖΟΦΎΔΔΑΚΙΟΝ 

9 ροβῖ ετϑηῆημ ἀδοθηι οἰθιηθηΐα βαηῖ ογαϑὰ -- Μ, οὔῃ. ἃἸῖθγ. πυπυλη, οἵ ἰοοῖς δα δὲ 

ΡῖΙὸ δα ; ὅγχι. οἵ συ. οπιηΐηο ἀϊβογαηῖ --- ᾿ἢ Μ. οὔμ. αἰῖοσ. πουωτ πε -- Α, πουίοι 
. “ δ 

ΡΙῸ αἰϊογ. εὐῶωι --- 1 ςοά. ἴῃ ἤἥη. οὔ. και τὸ ευρος του πυλωνὸος πηχῶν δεχάτριων 

--ὐλ Σρ) πε τε΄....Ὁἢ πονῶτ - Μ., ὅγζΓ. Ξ- σ᾿ καὶ πηχὺς επισυναγοόμενος ἐπὶ πρὸς- 

ὠπὸν τῶν θέεειμ, -- πκωτε ποὰ πδὶ, Μ, ποδ ᾧδι ετῖτοὰ ᾧδι -- ενθεν χαὶ ἐνϑὲεν -- ροϑξῖ 

ΑΙΤΟΓ. παᾶὶ ἄπο νθΊβα5 σπὶ ἀϊτηϊ ἀϊο ογαϑὶ βαηΐ -- ἀγὼ παλὰ ἐσ πεοῦο 5488 ἴῃ ἤη. Μ. 

ΟΠ. ---- 1 χα] ἀλπαλᾶ ἴῃ ΓάβΌΓα ---- ἢὁ ογῶσ -- Μ. οὐοΐκι, φαοὰ ἰάθη Πὶς Οτ1.», δζ εἷα5 

Ιοςο ἰερὶϊ οὐ ; ὅγχ. - στ. τὸ αἴθριον του αἰλαμ, τὴς πυλὴς εξωθεν, πηχεὶς εἰχοσι 

(ϑγγ. 9ωϑαο ὃς δὰ) θεειμ. τῆς πυλὴς χυκλῳ --α ἰδ χα τοῦ ετῖοορ ἴῃ γαβαΓὰ -- τττ- 

τπᾶρδοτδο (5ϊς), Ε. βηπθηάανιτ πτπᾶρᾶ....., Μ. πύπδρδοτδο --- ἢ ΕΒ. εὐτοῖῖε 

- πλδ, Μ. ἴῃ βἴηρ. -- πεταιπροῦν ο.. τΉρα, Μ. ετεν πκωΐ ΠΥ πυλη, ϑυζ. Ξ-,} ος. 

εσωθεν τῆς πυλὴς τῆς αὐλὴης κυχλοθὲεν -- Η. ἀπκῶτε ΡῥΓῸ ἀεπεύκωτε -- Ροϑβῖ Αἰτογ. τηρεῖ 

ςοἄ. οῃ. ἐσωθεν -- ερε φειοατ θοὸν ρα πογὼδε Μ., ὅγγ. -- Οὐ. χαὶ ἐπὶ τὸ αἰλὰμ 

φοινιχες ενθεν χαι ενθεν --- ᾿Ἶ εἐτριθοἋ - Μι Πρ. οἵ μθῦγ., ὅγγ. - σι τὴν ἐσώτεραν 

- δεηκαξοφυλδκιον - Ψ]ρ. οἵ ΑἸοχ, γαζοφυλαχια, τ. παστοφόρια -- εὐπορι (Ἐι. εὐ- 

πηρι) πώπες- Μ. εἴ Να]ρ. ρανὶηηοηίμηι δἰγαίπηι ἰαρίάε, ϑγτ. τ περιστυλὰ -- τηρᾶ -Μ., 

ΤΟΙ αὶ οὔ. -- ἀᾶδθ ἀβῆὰο ἴῃ θη. --  Μ. (ΕΒ. πκδςοφυλακιοι), να. ἐγ φένέα σατορὴνς- 
ἰαεῖα ἱπ εἰγομῖί ρανὶηιθηἶ, ὅγυ. τ στ. τριακοντὰ παστοφυριὰ ἐν τοῖς περιστυλοῖς. 

ἔχεοι ΧΙ, 9.-17. 
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ι᾽ φᾶτε πλιθοοτρῶτο ἄγω πΠλΙΘΟΟΤΡΩΟΤΟΝ Ππετρὶ Ὑπὲ π- 
ΤΔΎΔΗ εὐἰης ΜΝ ΤΈΩΣ ΝΠ ἈΛΠΎΣΔΗ πῆδϑρλλ ΠΆΙΘΟΟΤΡΩΟΤΟΝ 

- ετρᾶ πεοητ. δἄγω δέοι πους ΧΙΝ δὶ ΦῊ ΝΤΠΎΛΗ ετρὰ 

ΠΕΟΗῪ ΕΡῊ ΝΎ ΔΎΣΔΗ ΕἼΘΙ ΦΟῪΝ ἐποὰ ΨΚθ0Ἃ εὐπ ἂρ ὦὲε ἈἌᾶθε 

Ὁ ἐποᾶ ἈΠΙΗΒῊῪ πὶ πελλριτ. ΔΎΩ ὙΠΎΔΛΗ ΕἸδώςΟὝἽ ΕΤΈΡΙΗ 
ἈΧΠΕΛΑΟΙΤ ΝΎ ΔΎΖΣΔΗ ΕΤΡΙΒΟΔ 'δοκθυτο εἐπεοζυιδῖὶ ΔΎΩ ΕἘΠΕΟΟΥ- ἢ (ΟἹ. 2. 

"᾽:᾽ Ὁ δΔΎΩ πεοκελλᾶ ΕὙΝΕΟΩΟΟΎ «ΘΟΛΑΝ Ὺ ποᾶ πᾶϊ ΔΎΩ κε- 
ΟΟΆΝΤ ποὰᾶ πᾶϊ ΔΎΩ πεοτς “4. πεοκεπᾶρδοτδο δΔοτᾶ- 

ΔΑΛΙΟΟῪ Κἃ Τὰ πεῖν ΤΠ ἸὙΠΎΖΔΗ ΠΌΘΟΡΠ ΤΔΕΙΟῪ κφλλλᾶρε εἐπεουϑιδῖ" 
9 ΔΎΩ ΧΟΎΤΗ λᾶρε ἐπεοουςο ορδὶ ορλλ πλλᾶρε. ΔΎΩ 

ΠΕΟΟΥΘΟΥ ΚΓ πεοκεπᾶρδοτδο ΔΎ Νεο ΟΧῪ κὰ Τὰ ΠΕΙΝῈΕ 

π᾿ ΤΠΎΔΗ πορπ Τετ δώ. Ὑ ΕἸΤΕΡΙΗ ΕἸΧῚ εὐλλλὰ πδ΄ ΔΎΩ δὴ 

σᾶ! ΜΠ ΤΩΡΤΡ εὙὐεβὼκ ερρᾶϊ ἐροο᾿ ΔΎ τεοπᾶρδοτδο εὐ 9! 
88. ΦῊ ΞΔΛΟΟΥ. ΔΎΩ ὙΠΎΖΔΗ ΝῪ ΔΎΔΛΗ ΕἼΘΙ ΦΟῪΝ ἈΔΛΠΈΕΛΑΛΤΟ ΕΒΟἋ 
ΥΔΎΖΔΗ πελλοῖτ πλλὰ πᾶ. ΔΎ δο]Ι ΧῚΝ ΠΎΛΗ ἘΠΎΔΗ 

4 πῶε "“’᾿Ἰιᾶθρε. δΔΎω δΔοχιτ Εβ0Ὰ ρϑὰ “πρησ᾽ ΔΎΩ Εἰ] ΟὙΠΎ ΔΗ ὅρ. ΡΝ: 

“ἀποδ. ἌΠρηο δον πνεοουωσδ᾽ νὴ πεοπᾶρδοτδο κᾶτᾶ πε “91:1: 

2. ΠΟΎΩΟΤ. ἘΕερὲ ΦΕΝΟΟΟΥΘΘΟΥΤ ἡλλλοο ΔΎΩ τεοκεπᾶρδονδο ερε 
ΟὟΟΝ ψ1λ100 φϑὶ πεοκῶτε ΤΉΡΕΙ πθε ΠΝΕΙΘΟΥΟὟ ΕὙΝΔΡ τὰᾶϊ- 

56. ΟὟ λιλᾶρε ΠΗ ΔΎΩ ΧΟΎΤΗ κλᾶφρε που. δἄγω οἄιϑα 
ΠΤΡΤΡ εὙὐθοοπ πᾶσ᾽ ΔΎ "εοπᾶρδοῖ ἂς Εἰ Φ' ΦῊ "ΝΛΟΟΎ 
διΎΟΣ πεοθοχ Τ΄ ΟὙὰ ποᾶ πᾶϊ ΔΎΩ ΟὙὰ ποὰ πᾶὶ ἡλλλοο ΟΙΤΝ 

ἐδ πετϑι τπε-- Μ., ὅυζ. -ξασ. κατα νωτου - πτδυλη, Μ, π πυλη, σθοσὶ τῶν 

Π] ͵ υλων -- αὐ τε (τ ἴπ ΓΑΒΌΓΑ) τιλἘ ΠΎΛΗ τὸ συγ. Ὗα]σ, εἴ στ., Μ. πελὲ πιλκώιτ 
ττε {πύλη -- ὅ Μ, οὔ. δύ δεν 5486 ετρᾶ περητ -- Η. εοῦ πΥΔΎ ΛΗ -- ἢ 

τοῦ ψΞ᾿πιηβῖ (510) ἴῃ Γάβγα -- Δα ᾿λπ πελλρῦτ σαπὶ Μ. οηἹ. καὶ ηγᾶγε με --- "ἢ δτω 
Ν - ῶ - --- 

- Μ,, ὅυζσ. - σγ. χαι ιδου -- Ε. οἴ. δνω επεοουώςοο --- "' δΎω πεοτώωῳ ..... πτορπ 

- Μ, οἵ υϊρ. οἱ ζγοπίοηι οἰμ5, οἱ νοϑϑίϊ δι] οἷτι5 δοοιιπάπηι τιοηβηγαηι ρογίαρ ργ]ουΐς, 

συγ Ξ αἵ χαϊ τὸ αἰλευ καὶ τὰ αιλαυυὼν και τοὺς φοινιχας αὐτῆς. και ἐγένετο 

χατὰ τὰ μετρα τῆς πυλῆς τῆς ῥλεπουσὴς χατα αἀνάτολας -- πττδειοῦ (510) -- φρδὲ 

δῖ. πλλδιϑε -- Μ,, ςεἴοι!: ΟΠ. --- ““ πεῖιτε εἵ πιῦορπ -- Μ,, 5υζ. -- σταβο. οὔ]. -- Ετεϑῖη 
-- ΠΕΌΓ,, ΓΘΙΙΩῸΪ ΟΠΊ. -- ες οί ΦῊ ἀξαλοοῦ -- Μ, οἵ πεῦγ., α]ρ. απίο θαι, ὅτ. - τ. ἐσω- 

θεν ---- “΄ Αἴτογ, ττδυλη βορᾶς τη π1ΠῚ, ρῖο ππτπΥυλη - λδ πδ -- Μ. οἵ υϊρ. 

σαπη ΠΕῦτ, δ΄ ογίοηία] θη, ὅτ. - ΟΓ. ον τρόπον τῆς πυλὴς τῆς βλεπουσὴῆς χαταὰ ανᾶ- 

τολὰς - ἢ, χις Ὑπυλη, οἵ οὔ. ΕΠ Ύ ΔΗ --- “ἢ εἰ Ξ- ὅυσ. Ογ. Ν]ρ. εὐ μεῦσγ., Μ. πε 

οτοι -- ἀποᾶ - Μ,, ὅ0ζγ. υ]ρ. οἵ ὅγ. ῥλεπουσα -- ππεοογώσ, Μ. ποτεσουποθοι -- πε 

Ξ- ΘΥΓ, ΠΟΡΓ, οἵ τ, τὰ μετρὰ ταῦτα; Νυϊρ. »ιθηδιγας σμρΟΥΟγ 65, Μ. πίοι -- πογῶτ 

-- Μ,, ςεἴετὶ ΟΠΊ. --- “5 ΗΕ, οδ πεοκώτε -- τήρει -- Μ., τϑ 41 ποη ἀρηοβοθηῖ -- πϑε 

ΤΕ ΟἿ τ ΠΟΌΓ,, Μ, οὐορ, πεοκειυούωτ, Ναϊρ. σἠσμί ζοποϑδίγας σοίθγα5, ὅ01. τ τ. 

καθως α' θυριδες του αυλαμ. --- ὅδ ρτὸ ριτῖτ Μ, μαῦ. φὴ δ᾽ οογώε,. 

Εχεςοῃ. ΧΙ, 18-26. 
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δε Ῥδε: 

ΠΟΙ Ὁ, 

οὶ. 

ὃ ΧΟΥΤῊ λᾶρε που δΎωῳ πεοπᾶρδοτδο ετρλκ πεοκω- 

80 ἢ ᾿ ἘΟΝ 

1 πεοογωσ. δἄνΎω ὙΠΎΣΔΗ ΠΎΔΎΣΔΗ ΕἼΘῚ ΦΟΎΝ εἐποᾶ ἈΠΡΗΟΌς 
5 ΔΎΩ δό]ι ΧΙΝ ΠΎΛΗ ἘΠΎΔΗ ἐποὰ πρηὸ πε λᾶρε. ἄνω 

Δ ΧΙΤ ἘΡΟΥΝ ΕἸΥ̓ΔΎΔΗ ΕἼΘΙ ΦΟΎΝ ΧΙΝ ὙΠΎΣΔΗ ἈΠρηὸ κἄ τὰ 
Ὁ ΝΕ ΔΎΩ πεο νὰ ΕἸΝΕΟΟΟΟῪ ἈΜΝ ΝεσοΎωσδ' ΔΎΩ πεοπᾶ- 

ρΡᾶοτἂς ΕὙΝΗῪ κἂ τὰ πεῖ! ΔΎΩ περ ΟΎΟὟ᾽ ἈΝ πεοπᾶρᾶ- 
ΟΥδΔΟ δφῖλ πεοκωτε ΤΉΡΟΩ ΕὙΝὰΡρ ὙΔΙΟΎ λλλᾶθε πη" ΔΎΩ 

τε εὐπὰρ χούτη αᾶρε ΠΗ ΔΎΩ ΤΟΥ λᾶρε πουωτῦ᾽ 
81 ΔΎΩ τεοπᾶρδοτδο ΕἸΧῚ ΕἘΡΟῪΝ ΕἸΥΔΎΔΗ ΕὙΡΙΒΟλ᾽ ΔΎΩ 

ΠΟΘΟΧῪ οα τῆν ΝεοοΎδ' ΔΎΩ ΟἈΛΟΎΝ ΠΤ ΩΡΤΡ εὙὐοΟΠπ πᾶ 
8. εβὼκ εορᾶϊ εροὺσὄὶ ἄγω δοχιτ ΕἘΡΦΟῪΝ ΕἸΥ̓ΔΎΔΗ ΕἾΦΙ ΦΟῪΝ 

ΕΒΟΔ Φ΄ὴ΄ ΤεριΗ ΕἸ χι εαὐλλὰ πὰ δύ! ὙΠΎΣΔΗ κὰ Τὰ πειζοι" 
88 ἈΝ πεοπᾶρδοτᾶο ἈΝ ΝΕΤρλκ πεοκώτε ΔΎΩ πεολλὰ ετ- 

ΠΕΟΟΟῪ ἈΝ πεοοΎωδ' ΔΎΩ πκεῖλλᾶ ΕὙΘΙΡΝ ΝΕΟΠΎΔΗ κἂτᾶ 
πεῖς ἀΎ ΝΕΟΘΟΥΟΥ ἈΝ ΝΕΟΠΡΟΠΎΔΩΝ ΕΤΡλ᾿ πεοκῶ τε 
ΕὙΝΔΡ ΤΔΙΟῪ λᾶρε ΝΗ ΔΎΩ ΧΟΎΤΗ λᾶϑε ποῦ. 

84 πΕΟπροπυ λων Ἅε' ΔΎ ὙΔΎΣΔΗ ΕὟἼΘΙ ΦΟΎΝ᾽ ἈΝ ΝΘΟΧΤῪ 
ετρλὰ πεοκῶτε ποᾶὰ πειοὰ ΔΎΩ ποὰ πᾶϊ κλλλοο πεολλᾶ πϑὺκ 

80 εορᾶϊ ΕὙπὰΡ ΟΔΔΟΎΝ ΝΤΩΡΤΡ. ἄγω ΔΟΧΙΤ ἘΡΟῪΝ ΕΥ̓ΔΎΔΗ 

8ὺ ἈΛΠΕΆΛΟΘΙ Τ᾽ ΔΎΩ δύ το κἂ τὰ πε ἄγω πεολλᾶ ετπε- 
ΟΟΟΥῪ ἈἊΜΝ ΝεοοΎωδ' ΔΎΩ πεοπᾶρδοτδο ἈΝ ΝΕΟΟΟΎΘΟΥ οας 

πεοκῶτε ΕὙΝὰΡ ὙΔΙΟῪ λᾶρε ΠΗ ΔΎΩ ΧΟΎΤΗ ψλᾶθε 
ὃ πος ΔΎΩ πεοουωδ᾽ ΕἾΧῚ ΕἘΡΟΎΥΝ ΕΥ̓ΔΎΖΔΗ ΕὙΤΡΦΙΒΟΔλ᾽ 

Ἵ ροβῖ πύλη Οτ. εἴ ὅυγ. πὰρ. χατεναντι τῆς πυλὴς - δαᾳ ιν χὰ πελη - Μ. 

θυ δ. οἱ ποθ υὺ, ϑυῦ ΞΣ: διεμετρησε τὴν αὐλὴν ἀπὸ πυλὴς -- εποᾶ ἅεπρηο Μ. οπὶ. 

--- 38. ργὸ χη Μ, Ἰερὶϊ εῶι -- ροβϑῖ ἅπρηο Ἴοά. οὔι. χα: διεμετρησε τὴν πυλην 

-ρτὸ πεῖν Μ. ΒᾶΡ. πεοίϑι --- 55. Μ, ογάϊπο ἰῆνθιβο οὐὸρ, πεοουοχι πελὶ πεοιλιὰ- 

ετοδιε οὐορ πεοπᾶρδουδο πελλ πεολλδ τ ΔΙ -- ΕὙΠΗῪ -- Μ., οοἴοτὶ ποὴ ἃσποϑοσῃζ 

-- ΠΡταγῖ5. βου ρϑὶῖ πεοκὼ ρῖὸ πεοκῶτε -- τηρῇ -- Μ., ςοῖουὶ ΟἿ. ---- ὅδ τ. οὔ. Βαῆς 

ΨΘ6ΓΒ.,) 41] Παροῖαγ ἴῃ Μ. ὅυγ. Ναὶρ. ΑἸοχ. οἵ μου. --- “ἢ εὐοοπ (Ε. πηθηάοϑε εὐὖ- 

«(Ο009} πᾶο εβωκ (βὼκ ἴῃ σγαβϑισα ) εορδὶ ερος, Μ. εὐπδᾶιθε ἐπιῦῶιν ἔροο -- “ υἱα. 

ιίϑιις ἀδοοπάθραΐμν ΡῸΥ θαμι, 501. - ΟΥ. ΟἹ]. --- δ" εὐλυλη ετϑιϑουὺπ -- ΠΘΌτ. εἴ 

Νυϊρ. ἐπ αἰγίπιηι ἱπίθγῖι5, Μ. εὐπΥἈη εἐτοδουν, ὅσ. -- (τ. ξἰς τὴν πυλὴν -- ΕεθοᾺ 

ὃ. πτεριῖη - Μ. νυ]. οἵ μθῦτ., ϑυζ. --  6τ. οὔῇ. -- ετλι -- Μ., ὅυζ. -- ὅσ. τὴν βλεπουσαν 

-- 88. μεοογωδ, Μ. πεοιυουῶτ (αποά ἰηπΐγτα οὔ.) πεὰὶ πεοούμεθοι ; ΘΥΓ. τ ὅτ. χαὶ 

τα θεε και τὰ αἰλευ καὶ τὰ αἰλαλμων χατὰ τὰ μετρὰ ταῦυτὰ -- δ 3.86 - Μ., ὅϑγγ. 

-- Ογ. καὶ -- ἄύώ -- Μ., ϑγγ. -- (ζγ. εἰς -- πεοιλᾶ πϑίὺκ εϑρδὶ (τ. νυ. 37) - Μ, ψαυὶξ. εἰ 

ΠΘΌΓ., ϑυγ. -- σ. οὔλ. ---- δὃ εὐδΥἌΗ, σοῖοιὶ εἰς Τὴν πυλὴν --- δ Μ. οηϊ. «ἷ πεοουζυδ' 

-- ὅ1 ερχὶ (ρηὰ5 βορίαπι θτλι) Ἔρουν - Μ., οἵ ας. γοεροίοδαϊ, τοϊϊψαὶ οἱ. 

Ἐσοςὴ. ΧΙ, 27.37. 
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ΔΎΩ πῶ οχτ οἄτοη πεοουωδ᾽ ποὰ πᾶ! ἈΓῚ πᾶὶ Ἄλλλοσ ΔΎΩ 

88 ΟἈΛΟΎῪΝ ΠΉΩΡΤΡ πε πεολλὰ πβὼκ εορᾶΐϊ. δύΎω πκᾶζοφυλᾶ- 

ΚΙΟΝ ἈΠ ΝΈΘΡΟ ΕὙΦῚ που ΜἈΠΎ ΔΗ" ΕὙπ δε ΕβοᾺ ψλπαλᾶ 

ὃ ΕἸ ΑΔΎῪ πε λιλ ΔΎΩ δὴ τπᾶρδοτδο ΝΎΠΥλΗ᾽ τρᾶ- 

πεζὰ ΟΝ ΤΕ ΕὙΚΗ ερρδὶ ποᾶ πειοπιρ ἀγὼ τράπεζα οὐ τὲ ποᾶ 

πᾶΐὶ εν οι χω Υ ππεόλιὰλ κἂτὰ πποβε ΔΎ πεθΎΟΙα 

“ π͵λλεταποιᾶ. ΔΎΩ διχλλ ΠΕΟΠῚΡ ΕἸΘΙΒΟᾺ ΕὙἸΧῚ ΕΘΟῪΝ 

προ ΝΎΠΥΔΗ πελλοῖτ᾽ τρᾶπεζδ ΟΥ̓ ΤΕ ΕὙΚΗ ερρᾶϊ ΔΎΩ 

διᾶδιτ νι πκεοπὶρ ΠπετῸΝ τπᾶρδοτδο ΠΤ ὙΠΎΣΔΗ τράπεζα ΟΝ ΤΕ" 

4 ΔΎΩ κεῖτο πτρᾶπεζὰ ποὰ πᾶ ΔΎΩ ΚΕ ΤῸ ποᾶ ΝῊ εἐπε- 

ΟΠΙΡ ΝΎΠΥΎΣΔΗ ὩὍΛΟΥΝ πτρᾶπεζά ΕὙΚΗ εορᾶϊ ετρεγώώτ 

3 δΦδιχωου. δΔΎω ο|ὺῸ π ρᾶπεζᾶ ἐπε δι πρέεπνε ΕὙΚερ κου, 

εὐπᾶὰρ οὙλᾶρε ΟὙδθο πη ΔΎΩ οὙλλᾶφε ΟὙδθΟ που σ᾽ 
ΔΎΩ ΟὙλᾶρε ΠπΧΊΟΕ ΕἸΤΡΕΎΚΩ ΤΠ ΠΕΎΥΟΚΕΥΗ οαΟΤΗΥ πἂὶ ΕΤΟΥ- 

9 πότ ΠΡΗ ΤΟΥ πνεόλιλ Ν᾽ ΤεθΎοιΙᾶ. ΔΎΩ ΦΕΝΌΠΟΤΟΥ 
εὙΝὰΡρ ΟὙΟΠπ ΕὙΤΉΗΘ ΦΙΡΟΥΝ ἈΠκΚΟΤΕ ΤΉΡΟ Ετρεγώωπε 

“διχη πετρᾶπεζὰ πόὶ πᾶς πλώροπ. δΎω πὸ ΠΎΠΥΔΣΗ 
ΕἾΘΙ ΦΟΎΝ᾽ γὰζοΟΦΎΔΑΚΙΟΝ ΟΥ̓ ΔΎ πηδρχν ΟΝ ΤΔΎΛΗ ΕἼΘῚ 
ΘΟΎΝ “πρὸ Ν᾿ ΤΠΎ ΔΗ ἈΛΠΕΛΑΟΙ Τ᾿ ΔΎΩ ΝΕΎΡΟ ΕὙὐδσώςΟὟ ΕἸΤΈΘΙΗ 3.- 
ΠΡΗΟ᾿ ἌΠΡΟΤ ΕβῸἋ Ν᾽ ΤΥ ΔΗ ΕἸΤῸΝ 1 πὰ ᾿εὐσς τ ἐπελι- 

"1 ςρά, πι9οιυοτ, Μ. πιυοΎοτ, 50Γ. -- ΟΓ. φοινιχες, α]ρ. οαοϊαίπγα ραϊπιαγιηι 

- “" "“πκαζοφυάδκιοι -- Μ,, αϊρ. ρ}67 οἰπρπία σατορηγίαςία, ϑυτ. -- Οσ. τὰ παστο- 

φοριᾶ αὐτῆς -- παλπΎΛΗ -- υἱρ. ρογίαγιηι, Μ. πελὰ πιπΎ ΔΗ -- εὐπδειώ..... ἄπει Δ" 

5 χγώ οὴήὶ τπδρδοτδο..... δι ΩΟΥ ἀλπεό ΔΙᾺ - Μ. Ψαϊρ. Πθρσ., εἴ 5ΥΓ. 50} ἀϑίθγιβςο, 

ἴτε πὶ ΑἸοχ, εἴ ]α βχθγηρ ατία σὰ πὶ ψῈ] δἴπα ἀϑβίθγιβοο (εἴγ. ΕἸ614). 5. Ηΐβθγοῃ. δά ἢ. 1]. 

« Ηος Θηϊπὶ αυοά ἀϊχίπηι5: 70δὴ᾽ Ιαναβιιπί Ποϊοσαιιδίτπηι, οἱ ἱπ νοϑίϊδιίο ρογίαθ ἀπά 

11671546 ΠΙΠΟ ; οἴ ΤΌΓΒΌΓΩ : {7} 1γγιηιο οἰ δι ρ6 7 ὁα5 Ποϊοσαιδέμηι οἱ ΡγῸ ροσςαίο, ἴῃ ΤΙΧΧ 

ΠΟΠ ΠΑΡαΙΌΓ, 564 ἴῃ ρῥ᾽ογίβαις ςοάϊοῖθ5 46 ΤΠεοάοτίοης δά άϊταη1 6ϑβῖ.» -- τποβε -- Μ., 

ζοἴοτί ἴπ βἴηρ. - πεθγοιδ - Μ., ὅυζγ. - Ογ. τα, αυοά δαῖ. οὔ. -- τ᾿ ταλετάποιδ τ αγ- 

γοιᾶς --- “5 σοπβοηαΐ σαπὶ Μ. εἴ α]ρ., 50Γ. -- ΟὟ. ---- δ[ ῬΓΙΟΙΈΒ ἴγα5. νθιβαβ Παΐὰ5. οο- 

Ἰατηπᾶθ 58 πΐ ΓΟΒΟΓΙΡΙ -- Ε, τ πΉ ἢ ---- ὅἦ ΑἸτοΓ, οὐάδρε οὐδόο -- Μ. 5υγ. Ψα]ρ. οἵ ΠΘΡτ.; 

στ. πήχεων δυο ἡμίσους -- Μ. οὔ. δΎῳ ΟὙΆδΔιρΕε πχῖοε -- Δηΐο π ΤεΘοΙΔ. ΟΠ. ΜΠ 

Ξ- Μ,, οοἴοτ! χαι τὰ θυματα --- "ἢ φεποποτοῦ -- Μ. οἵ περῖ., Ναϊρ. ἰαρία δαγιηι, 

5'01ζ. - Οσγ, παλαιστὴν εξουσι γεῖσος λελαξευμιενον -- τισί τιδι ἀσπλ ὥροι -- Μ, ΝΕ. 

οἵ ΠΕΌΓ., 50Γ.- ΟΥ, ἐπάνωθεν στεγᾶς του χαλυπτεσῆαν ἀπὸ τοῦ ὑετου και ἀπὸ τῆς 

ξηραάσιας --- "ὁ δὼ πβθοκ πτπυλη.... .., ππδροζώνο ὅν 7} επεαλριετ -- Μ., ααϊ τα Π16 1 

οἵη, πηεδροζῶμ ; ΗΕ, οϑοιϊδηΐοῦ ΟΠ]. Δ0 ετριφον 5406 Δ] ΕΠ ΟἋ πἰ ΠΥ ΔΗ, ΚΎΓ. -- ΟΓ. 

και εἰςηγαγΞ γε εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐεσωτερᾶν, χαι δου δυο εξεδραι ἐν τῇ αυλῃ Τῇ 

ἐσώτερο,, ὑίκ κατὰ νώτου τῆς πυλὴς τῆς βλεπουσὴς προς βόββίκν φερουσᾶὰ προς 

νότον, χαν μια κατὰ νώτου τῆς πυλὴῆς τῆς προς νοτον ῥλεπουσης δε προς Οορραν. 

Εζες!, ΧΙ,, 38-44. 

ΕΚΑΟΜΕΝΤΑ (ορτο- ϑλβιριολ, Υο]. Π΄- 39 

Ξ Ρ- 

6 01.:2» 

Ῥχε: 
ΠΟΙ 

ΤΠ ΘΟΙ» 2- 



ἜΣΕΟΙ δ. 

- 
ἡ Ν οϑυκνο οι λα μας νἊκ ΤΎ ᾽ Ἀν ἢ Ε ᾿ Υ̓ ᾿ 

Ἀ ᾿ ἐιν 

᾿ ἮΝ 

ὐθῦ 

οΟΙΤ. δΎΩω δηώᾶχε πλλλλᾶὶ εχ ἀλλλοοὺ χὲ πεισ ἀζοφυλᾶ- 
ΚΙΟΝ ετδώςΟὙ εἐποᾶ Ἄπρηο εὐνἄζθωπε ΠΝΟΎΗΗΒ ΝΕΤΡΟειο 

“Ὁ ἘΝΟΎΡΘΕε ἌΠΗΪ ΔΎΩ πκευΔζοΦΎλδᾶκιον ετό τ᾽ εποᾶ ψι- 

ΠΕΛΑΡΙΤ εὐπᾶθπε ΠΝΟΎΜΗΒ ΝΕΎΤΡΟΕΙΟ ΕΠεΕΘΎοΙ ΔΟ ΤΉΡΙΟΝ ΕἼΤΕ 
ΝΠ ἸΤΟΟΥ ΝῈ πώὥηρε ποδλωυκ ΝΕΎΦΗΝ ἘΦΟΎΝ ΕΠΧΟΕΙΟ Εβολον 

“1 (ΟῊρε ΝΠ ἌΕΥΕΙ εὐλλθε πᾶ. ἄγω δΔο! τόολα εονὰρ θεὲ ""- 
»ἄδϑε πη ΔΎ ὧε λᾶρε πΟΎ σ᾽ εο00 Ν πΤΕΤ ράσο Ν᾽ 

53. ΔΎΩ ΠΕΟΘΎΟΙΔΟ ΤΉΡΙΟΝ ΕἸΦΙ ΦῊ Ἀπηΐϊ: δΔΎΩ δΔΟΧΙΤ ΕΡΟΎΝ 
εὐπᾶρδοτδο Ἀπηϊ δι τπᾶρδοτδο ΤΟΥ λᾶρε ἐ00 5.-- 

ἈΛΟΟῪ ποὰ πᾶϊ ἀΎω κεῖου λᾶρε ποὰ 'πᾶϊ ΔΎ πους 

4Ἅ. ΤΥΠΎΔΗ ΟΟΝῪ Ἀλᾶφρε ποὰ πᾶϊὶ ΔΎΩ πε πτπᾶρᾶ- 

οτᾶο εὐἰνὰρ χουν τλᾶρε ἀΎ πούς πΎπδρδοτδο εἰ- 
πἂρ ἈΝΤΟΥΕ Ἀλλᾶρε' ΔΎΩ πετῶ ΕἘΟΟΛΛΟΝῪ ΟΝ ἈΚ ΤΟΎΕ 
ΝΤΩΡΤΡ ΕἸΡΕΎΒὼκ πᾶς] ἐορᾶὶ ΠΡΗ ΤΟΥ ΔΎΩ ΦΕΝΟΤΎΣΔΖΔΟΟ 

δᾶρτνη πουωδ' οὙὰ ποὰ πᾶὶ ΔΎω κεογὰ ποᾶ πᾶϊ. 
χι ΔΎΩ δΔΟΧΙΤ ΕΦΟῪΝ Επρπεὲ ΕἼὶ ΦΟΎΝ᾿ ἄγω δεκθι που 

εὙΝὰΡ ΟΟΟὟὐ λᾶρε πους ποὰᾶ πᾶϊ ΔΎΩ ΚΕΟΟΟῪ ἈΜιᾶρε 
πούτθο ποὰ πᾶϊ ΔΎω πους ΝΤΕΟΚΎΝΗ ἈΝ πος 

ἈΠΡΟῸ εὐνὰρ ΔΗΤ λᾶϑε ΔΎΩ πΈΟπΙΡρ ἈΠρΡῸ εὐνὰρ ΤΟΎ “- 

Ἄἄρε ποὰ πᾶϊ. ΔΎω δέ! τεῦ εὐἰνὰρ ολε λλᾶρε ΔΎ 
8. ΧΟΎωΤ ψαᾶρε πογώωο. ἄγω δοζχῶώτε ἐποᾶ ΠΡΟΎῪΝ δοζοι 

[Ὁ] 

ἐδ ξα|χ ἀκαλοο -- Μ., σεῖθτὶ οπι. -- οοἄ, πεινδφυλδκιοι (510) -- Ἅαἱρ. οἵ ΠθΌτ., 

Μ. πικαξοφνυλδκιοι, ὅϑυζ. -- γ᾿ ἢ εξεδρα αὐτὴ - ἂπῖς πετροεὶς Μ. δᾶθ. οὐορ 

- ΒΚ. πούρωε -- "δ οδίλωκ -- Μ. ψυϊα. ϑγγ. εἰ πθργ., Οσ. σα δουχ -- εθο τοῦ εθοᾺ 

αἰτογα πιδηὰ ἴῃ τάβαγα --- ὁ πδύκα (βἰο), Μ. ππξερβϑι, σοῖθιϊ τὴν αὐλὴν -- εοὐο τι- 

τρᾶτώποι - Μ., ρῖὸ ἐπ' τὰ τεσσαρὰ μερὴ αὐτῆς -- πεοθΎοΙιδο ΤΉΡΙΟΝ, ΕΝ. οὐδ αν 

ἴῃ περυοιδοτηριῖοι --- δ τπᾶρδοτδο -- Ναὶρ. νοϑεϊδείηι, ΟΥ. τὸ ατὰ τοῦ αἰλαμ., 

5. Ξ ΑἸοχ. τὸ αἰλὰμ; Μ. οὔ. ουπὶ ρσαθοθά. ἄφεθι, ἘΠῚ δια οὔ. ἄγω κεῖῖου πὶ- 

Ἄδρε ποᾶ παῖ δγω -- ἴῃ ἢ, σοά. σα Μ, οπι. δυω εὐολλῖττ ἄκᾶϑε οᾶ, πὶ -- οἷς. 

οἵ ΠοΡτ.; 50Γ. ροϑῖ πουώφυς 5880 οὔβῖο ἁδάϊτ οὰπὶ ὅτ. τοὺ θυρωματος πηχῶν ὃς- 

κατεσσαάρων, χαι ἐπωμιδες τῆς θυρας του αἰλαμ. ---- δ ῥεῖα. αὐστονε τ- Μ. Ὑαὶς. 

οἵ ὅγγ., μθῦτγ. οἵ ὅγ. δωδεχα -- πεοττώς εὐ σάλου τ τε Μ., ςοἴοτὶ ΟΠ}. -- αἰτοῦ. αὐτόνε 

- Μ., ὅϑγυζγ. -- ὅσ. δεχα, Νυ}ρ. οείο -- πδο -- επ᾽αυτο, Μ. πρδηδα ἱ -- ϑεκοτυλλοο 

-- στυλοι ---- ΧΙ], ετϑι ρου - Μ,, ςοῖοτὶ οηλ. -- ἀγὼ πους ππτεοκύπη (5]ς) τὸ Μ., 

μοῦτγ. οἵ ΝΡ. ἰαξἐμάϊπονι ἐαδογη οι, ἰάθον ϑυγ. 58 ἀϑῖογῖβοο, ΟΥ. οὔ. τος ὃ πϑοπὶρ 

ἄλπρο -- Χυ]ς. ΒοΡτ. ὅσ. εἵ ὅτσ., Μ. πιοφιρ ἅτε πιοβε -- ροϑῖ ποὰ πδὶ Το. ἵϊογαπὶ 

οπι. ἄγω του ὅκαδρε ποᾶ πᾶι -- Μ. ἴῃ ἔῃ. οὐχ. δὼ χουν (ςυἷὰ5 ὧτ' ἴὰ ταβο γα) 

ἀλλᾶρε πονώτυο --- ὃ ἐποᾶ πϑοὺπ (οϊὰ8 ποᾶ πϑ ἴῃ ΓΑΒαΓᾺ) τὸ Μ. αἷς. οὲ ἈΘΌΣ., 

ΟΥΓ. Ξ Οσ. εἰς τὴν αυλὴν τὴν ξἐσωτερᾶν. 

χες. ΧΙ,, 45 -- ΧΙ, ττ1.Ψ 



ἑ 
, 1: 
χ ΠᾺΝΣς 

ποΟΎωδ᾽ πρὸ ΕὙΝὰΡ »Δᾶδε ον ΔΎ ΔΎΩ πρὸ εν ᾶρ ΟΟΟὟ »"᾿- 
. λιᾶϑε πη ΔΎ πους ψ3Πρὸ εν ὰρ οἄθα λᾶρε. ΔδΎω 

τεῦ δοζθῦτο εοπὰρ ΧΟΥΩΥ λλλαᾶφθε' ΔΎ ΧΟΎΩΥ γλλλᾶρθε 
πΟΎΟ ἈΚΠΡΟῪ ΕΒΟᾺΔ ἈΠρπε ΔΎω πεχδοὶ πὶ χε πᾶὶ πετ- 

ὅ ΟὙᾶδΔβ πνετοσᾶάδβ. δύΎω δῶ: ὙΧΟῸ ἈΠΗΪ ΝΟΟΟῪ λλλλᾶ- 
δὲ ΔΎ ποσῶς ἌΠπρπε εὐἰνὰρ ἡ ΤΟΟΥ λᾶρε εὐκώτε ἐπηΐ 

6 ΕΡΕ ΝΕΟΠΙΡΟΟΥΕ Κῶ τε ΕἘροῦ ΟὙΌΠῚΡ ΕΡΦΡΟῪΝ ΟΡ ΟΥὙΟΠΙΡ εὙ- 
πὰρ ΔΒ ὐΛΑ ΤῈ ΠΟΟΠ ΟΝ ΔΎ ΔΎΩ ΕὙΧΟΩὍὟΕ ΕἘΡΟΎῪΝ ΕἼΧΟ 34.- 
πΗΐ ΟΡ ΝΕΟΠΙΡΟΟΥΕ ΕὙΚΩ ΤΕ εἐροο] ΕΤρεγωπε ΕὙΆΛΗΡ ΕΦΟΎῪΝ 

τ ΕΡΟΩ Φ΄ὴ'. τὺ πὴ ΔΎω δΔοοΎωςΟ εβοᾺ δοκώτε ἐροςὶ 
ΕἾΠΕ ελλὰ ΤῈ ΟΝ ΝΕΟΠΙΡΟΟῪΕ ΧῈ οσεκῶτε ἐπκῶτε ἈἈΠπΗΪ ΕἼ ΒῈ 
πᾶὶ πους ΜἈΠΗΪ εὐχὶ ΕἸπε ΔΎΩ ΧΙΝ ΠΕΟΗῪΥ εὐν λλοοςθε 

8 ἥοὰ ὙΠῈ ΕΤΛΗ ΤΕ ΔΎΩ ΔΙΝΔΎ ΕΠΧΙΟΕ ᾿πηΐ ἐρὲ Νεοοπιρο- 
ΟὟΕ τᾶ ΡΗῪ ΕὙΚΩΤΕ Εροο] ΕὙΑΛΟΎΡ, πκᾶτῦ ΠΟΟΟῪ ψλλλᾶφε, 

9 ΕἸ ΠΙΗῪ ΑΔ Ὺ πόιὶ πους. ΝῊ ΧΟ᾽ ΕἸΝΗῪ ΧΙΝ πέοπερ εἐπε- 
οητ ΜΟΥ λᾶρε' ΔΎ πεν ΤΔΎΝδΔΡΟΙ ΕβΟᾺ ΟΝ ΤΆΛΗΤΕ πῆε- 

ὃ πη Ξ Μ., οςεΐοτὶ οἤ. -- δώ πογώωο ...... Ἄλλα -- Ἅα]ρ. οἵ Ππορτ,, τ. Μ., 

56 Ρτὸ Φ μά. ξ΄; ΘΥΤ. -ἰῥἄγ. κάι τὰς επωμίδας τοῦ θυρωμάᾶτος πηχων ἐἑπτα ενθὲν 

χαι πηχῶν ἔπτα ενθεν --- ὁ τειτη Ξ- Μ. Ψαυ]ρ. εἴ Πθργ., 50Γ. -- σγ. τὸ μῆχος τῶν 

θυρῶν -- κογώτ ρῥτίπ. - Μ. Ψαϊρ. ΠαῦΓ. οἵ ὅυγ. ἴπ ἴθχία, στ. τεσσαραχοντα -- παὶ 

Ξ- Μ. ψαυϊρ. Ππεῦγ., εἴ 5'Υγ. 50 δϑίοσιϑοο, τσϑες. Οοἤ]. --- " πρπε ῥΓῸ τῆς πλευρᾶς 

- εὔκώτε επηΐϊ -- Μ. α]ρ. Περτ., 50Γ. 9]»9.ὡὰς τς ἈΚ Μ υ5 96...) ὅτ, ταηταη χυ- 

χλοθεν --- ὃ Μ, οδοϊίδηζοσ οὔ. κδβ -- εὐχωτε εἐφουπ - Μ. εὐῶε εὔουπ -- ΠΘΡΓ., 

ϑυζ. -- αζγ. διαστημα -- ετρευώωπε τ54π6 ἴῃ ἢη. -- Μ., ΝΡ. εἴ μθργ. μὲ οοηἰϊπογοηΐ, 

οἱ ποπ αἰϊηρογοπί ραγίοίοηι ἰοηιρ]1 (ὨΘΌΓ. ἀοηι15), ΚΥΓ. Ξ- Ὁγ. τοὺ εἰναι τοῖς επι- 

λαμβανομενοις ορᾶν, οπὼς τὸ παράπαν μη ἀπτωνται τῶν τοίχων τοῦ οἰχου 

--ἰ σύ δαογώως εβολ..... επκώῶπτε ““πηΐ-- Μ,, “υὶρ. ΕἸ ρίαίοα ογαίΐ ἱπ γοίμη- 

ἄπ, ἀϑοοηθη5 5ΗΥ5μ γι ΡΟΥ σΟοΠίΘαηι, οἱ ἐπ σοοπαςμιηι ἐ671}11 ἀογογοραί ρ67 σ' γγιηι, 

ΚΥΓ. Ξ- τ. χάι τὸ εὐρος τῆς ἀνωτερᾶς τῶν πλευρωὼν χαᾶτα τὸ προςθεμαὰ (ϑγυτ. δάά. 

τῶν πλευρων) εχ τοῦ τοιχου, πρὸς τὴν ἀνωτέραν χυχλὼω τοῦ οἴχου -- ετβε πδὶ 

5486 πη ἥη, -- Μ, εἴ πορζ., Ὗαυϊρ. ἰάοίγεο ἰαϊπι5 ογαί ἐοηιρίπηι ἴηι σι ρον] ογῖθι 5, οἱ 

515 ὧδ Ἰπ.ογίογθιι5 ἀδοοπαοθαίμγ αὐ δι ρογίογα ἵπ πιοαϊμηι, ϑυγυ. -- Οσ. ὁπὼς διαπλα- 

τυνηται ἄνωθεν, χαὶ εχ των χάτωθεν αναβαινωσιν ἐπι τὰ ὑπερωᾶὰ χαὶι ἐχ τῶν 

ὃ λυ διηδν........ εΕὙκώτε εροςὶ - Μ., γξισὼν (Αἴεχ. μεσων) ἐπι τὰ τριωροφα --- 

πος ποη ΨῸ]ρ. ΠΕΌΓ, δἰπίαας οἱ νἱαϊ πὶ ἄόηιο αἰ] {παἸ] πηι ρ6 7 οἰ γομίμη:, γμπάαία ἰαίογα; 

ΚΥΓ. - Οσ, χάι τὸ θραελ τοῦ οἵχου υψος χυχλῳ διαστημα τῶν πλευρων ; ςἴγ. ΕἸ614, 

αὰ ἢ. 1]. -- ρου, ἀπκδ (συ 15 «ὦ 4114 τῆᾶπα ἴῃ Γι 508) -- Μ. οἵ Πδρυ. ΠΡΠ δ; 

Νυϊρ. σα πιθηδηγαηι σαϊαηιὶ, ϑγτ.-- Οὐ. 'σὸν τῷ χαλαμιῳ ---- 3 ἐπ ην ἀκαλδν ΡΓῸ Μ. ες- 

()ε ἀπαλδιν -- διαστημα -- ἐπεοητ -- Μ, ρῖὸ εξωθεν -- ποιτδυπδιρο (516) -- Μ,, ὅγζ. 

Ξ τ. τὰ αἀπολοιπά. 

ἔχεομ, ΧΙ],1, 4-0. 

Ά " ΠΥ ΙΑ ν᾽ τ ,) - Ἅ} ν γι 

Ἐφ - Ἢ ΕΝ ΓΙ Ἐ γ' ᾽ ᾧ ἐπὶ ν} Ἶ Σ ᾿ γ λ Ἂ ' ᾽ 

ἈΚΡΝ ῬΔΗη: 

ΠΟΙ 
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'0 ΟΠΙΡΟΟΎΕ ΕἸῊΠ ἐπηϊ δἄΎω δὴ ΤΆΛΗΤΕ ΠΗ ΔΖΟΦΎΔΔΚΙΟΝ 
" εὐνὰρ Χο λᾶθε ποΟΎΟ ΕὙΚΩΤΕ ἐπηΐϊ ΤΉΡῚ. ἄγω 

ΠΡΟ ψἌπεοπιρ ἐπλλὰ ΕὙἸπερ, ΕβοΟλ᾽ ΟὟΡΟ ΠΟΎΥΩῪΥ ΕΤΈΡΙΗ ἜΤ ΧΙ 

Επελαθ Τ᾿ ΔΎΩ ΚΕΡῸ ΝΟΎΩὟ ΕἼΈΘΙΗ ΕἼ ΧῚ ἐπρηο᾽ ἀΎ πους, 
ι9 καπλεᾶ ΝΎ ΔΎΝΕΡΘΟΙ ΕβΟἋ εὐνπὰρ ΤΟΥ λᾶρε εὐκῶτε. δἄΎω 

πκῶ ΤῈ ΕἸΤΓΆΛΠΡΟΤῪ ΕΒΟἋΔ ἈΛΠΕΝῪ ΔΎΝΕΡΟΙ ΕΟ ΠεΕΟΠΙΡρ ΕΥ̓ ΧῚ ετὲ- 

δι πτεθδλδοοᾶ εὐνπὰρ δὲ αᾶρε πουώζσ᾽ ΔΎ ὙΧΟ 
ἈΠΚΩΟῪ εοπὰρ ΤΟΥ λᾶρε πους εὐκώωτε ΔΎ ΤΕώΙΗ 

ι5 εονὰρ ποτἄᾶϊου λᾶρε. δΔΎω δου πΗΐ τεῦ εον ἂρ θὲ 

κιλλᾶρε ἀΎω πλλᾶ εὙπερ, ΕθΟᾺ ἈΠΚΩΤ᾽ ΨΚ ΝΕΘΕΧῊ εν ἂρ 
.εκιᾶρε πη ΔΎΩ ΤοΟΎδοΘσε ἈΛΠΕΛΑΤῸ ΕΟ ““πηὶϊ κ'- 
ι5» πλλὰ ΕἼ περ, ΕΒΟᾺ ελλλλὰ πᾶ εοπὰρ ὧὲ λᾶρε. δγωῳ δεοὶ 
ΤΕ ἈΠΚΩΟΥΤ ἈΜΠΈΛΛΤΟ ΕβθῸΟᾺ Ἀπλλὰ ΕὙΝερ, ΕβοΟᾺ ἘΠ ΝΗΥ 
ποὰ ΠΑΡΟΎ κφλλλοο ΔΎΩ πε εΌΘΕΤ ΗΟ ποὰᾶ πᾶὶ Ἀν πᾶϊ Ἄλλος 
εὐνὰρ ὧὲε λᾶρε. ΔΎ πῆδᾶοο ΕἼΘΙ ΦΟΥΝ᾿ ΔΎ πᾶρδοτδο 

9 ἕιηπ -- Μ., οεἴοσὶ πῃ. -- ἢ ΤΉΡρΟΙ 1} ποῦ ἃρποβομηῖ --- δἰ δΎω προ..... ἐτπερ 

ΕβΟἋ᾽ ΟὟΡΟ πουτ -- ἢΘΌΓ.....- ΠΣὩ νὉΝ Π ΠΙΩῚ., Μ. οἱϊ. επιλὰ, εἴ δἀά. οὐὸρ ἃπῖβ 

οΥρο, ὅυζγ. - σ᾿ χαν αἱ θυραι (411 αἱ θυῤιδες) τῶν εξεδρων ἐπι τὸ ἀπολοιῖπον τὴς θυ- 
ρᾶς τῆς μιᾶς -- ΕΤΈΘΙΊΝ 15 -- Μ. εἴ  α]ρ., ἴἴ. ρεῖπαο ἰοοο ἢςΌΓ., 50Γ. Ξ- ΟΓ. οπὶ. -- πεπαεδ 

- Μ. υϊρ. μεῦγ. εἰ Οουηρὶαῖ. του τόπου, ΚΓ. -- τ. του φωτος -- πτδΎπερο (ΕΒ. π- 
τούπερο ) ΕβοὰἋᾺ - Μ. Πορσ. εἴ ὅγ., ας. αὐ ογαίίοπονι, ϑύτο--ποχ. αἰταιηα]ας ἱπῖογ- 

ΡΙθιατοηθτη σομαρΙ θοῦ ἰτανς, Ναϑὺ θοὸς ἰϑμαν --- ἢ πκῶτε. ΕτΆπροτ (εταὶπ ἴπ 
ΓΑΒΌΓΑ) .. πεοπιρ, ὅυγ. Ξ αγ. τὸ διοριζον (γαῖ. αἰθριζον)ὴ χατα προςωπον τοὺ ἀπο- 
λοιπου, Ναυϊρ. σοραϊοίμηι, χμοὰ ογαὶ δοραγαίιηι, Μ. ἄλπεαεϑθὸ ΕἘβοἋ ἀπκω τχῴη- 

ΕὙΔΎΠΔΘΟΙ ΕἘΔΟᾺ πιοπὶρ -- ΕΥ̓ ἈῚ - Μ., πὲς ἤοῃ α]ρ. οἵ ΠεΌσ. γοσρίοϊθηΐθηι, 5.01. 

-- ὅτ. οὔ. -- ἐτεϑιη -- Μ, ΝΡ. ΠΘΌτ., εἴ ὅ0Γ. 50 ἀϑβίθσίβοο, αγ. ποῃ ἃρῃοβεῖξ -- δϊης 

5. Θἰθπηθηΐα δγᾶϑα β88ηϊ -- ροβῖ ριῖπυ. πογώζυς Μ, δἠά. εὐκω ἔπιηι τηρεὶ οὐὸρ ᾧρο 

ἴτε πιοῷφιρ Ἀπιλκδ ετπερ ΕΒΟᾺ ΟὟΡΟ ΠΟΎΟΥ πὲ πιλλ!Ὑ ετδί ἐπεριοὶτ κα ρὺ ἢ- 

ΟὙΩῪ πὲ πιλλ τ τε ὥρης οὐορ Τογηιθοι λχπιαλδ ΕὐΔΎΠ Δ ΘΟ ΕΒΟᾺ ἔποφιρ εὐόὶ 

ἐπιλτ ππτὲ Φιίοα απδὲρ Φ ἀκλᾶϑι πούηίοὶ -- Δ Ὑὰχὸ ππκὺτ - Μ. υὶρσ. εἰ 

Περγ., ϑυγ. Ξξ, αἵ. πλατὸς του τοιχου τοῦ διορίζοντος πρὸ τειν Μρϑαρῆ. ΒΒ. πι- Ξ 
ιὃ ΔΛ ΟΥΤ -- [46 ἰαρὶῖ τὸ ΡΙῸ Ὁ] - ποτ δῖον --- 

Μ..... ετπηρ ΕἘβοἋ οὐορ πκωΐ ππιχοι, Να]ρ. φμοά δοραγαίμηι ἐγαὶ αραϊβοίιηι, οἱ 

Ῥαγίοίος οἶπιδ, ἈΘΌσ. φμοὰ δοραγαίμηι ογαὶ οἱ αϑαϊβοίμηι, οὲ ραγίθίος οἶδ, Μ. τ-- τ. τὰ 

παλιὰ εὙπεὲρ ΕθΟἋᾺ δἰπκίυτ᾽ Ἀπ ΠΕΘΕΧΗ, 

ἀπολοιπα καὶ τὰ διοριζοντα χα! οἱ τοῖχοι αὐτῶν --- ἰδ χχπελδ...... “αὶ πὺὰ -Μ,, 

νας. οἱ οἷτις χιοα ογαΐ δοραγαίμηιν σοπίγα ογθηΐθηι, ὅ0γυ. τ τς. χαὶ τὰ αἀπολοιπαὰ 

χατεναντι --- 15. χεπκώτ -- Μ. Νυ]ρ. οἵ μθΌγ., ὅϑυγ. τ- Οὐ. τοὺ διοριζοντος -- Ε΄. εαοὰ 

πᾶρον -- ἅκλλοο - Μ. Να]ρ. εἴ ΠΘΌγ., ὅγγ. -- τ. του οἴχου ἐχείνου -- πεηεῦζϑετνο - Μ. 

οἴ Νυὶρ. οἰδορας -- ΝΡΏΝΠ, ἰά. ἰηΐτα ; ϑυγ. τ ὅτ. τὰ ἀπολοιπὰ - πδοο τὸ ναὸς 

- τρις ρου - Μ. Ν]ρ. ποῦ. αἰϊααθ, ὅσ. -- τ. οἱ. 

χες. ΧΕΙ, το τς. 
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1ὸ ἩΤΥΔΎΔΗ ΝΟΎΕΟΡΟ ΚΝ ΠΟΟΟΥΓΟὟ ΠΝ ὙΔΎΓΟΟΟΡΟΥ ΔΎΩ πες 
τς ΘΕΤΉΗΟ ΕἼ ΚΩ ΤΕ ΕΠΟΘΟΛΑΝ Τὸ ΠΟΠῚΡ ΕἼΤΕ ἈΛΠΕΛΑΤΟῸ ΕβΟἋ Ἄποᾶτρο 

ΕὙδΟΟΔΕε πε εὐκω τε ἀΎω πλλᾶὰ ἈΠΕΟΗῚῪ ᾶδρρδϊ ἐπ Ύ Τ᾿ 
τ: ΔΎ ΠΟΥ εὐρῶβο ἡ που δι πὲ πρὸ ὠδρρδὶ επηΐ 

ΕἾΘ! ΦΟΥΝ᾽ ΔΎΩ πΗΐ ΤΉΡΟ ΕὙΤΡΙΒΟᾺ εὐκ τε ΕΠΕΤΟΙ ΦΟΎΝ᾽ 
ι. ΔΎΩ φλκ Ππετοιβολ. ερὲ ΟὙΧΕΡΟΥΎΒΙΝ ὡετν ἄγω εοὐτᾶ- 

ἈΛΙΗῪ ΠΡΉΤΟΙ ἈΝ ΦΕΝΚΕΟΧῪ ΕὟ ΟΝ ΤΆΛΗ ΤΕ ἈΜΠΕΣΧΓΕΡΟΎΒΙΝ. 
ι. δΎω “πεχεροΎ θεν πῈρΡΕ φὸὺ ΟΝ ΔΎ γφ4λΆ10)) ΟὟΦΟ πρώλλε δλλ ἴ (ΟἹ. 2. 
πώοχτ ποὰ πᾶὶ ἈΝ πᾶι ΔΎΩ ΟὟΦΟ ΜΔΟΥῪΪ οολ πω ΧῪ πο 

39 πᾶὶΐ "“1ὴ πᾶὶ ΕἸ ΛΟ ΝΥ ΕΠΗῚ "ΤΉΡΟΙ Εὐκτε ΧΙΝ πλλὰ Δ ΠΕΟΗΤ 

ωᾶ πλὰ ΠΎΠΕ ἈΠΡΟ ΝΕΧΕΡΟΎΒΙΝ ΔΎΩ ΠΝΠΟΟΟΧῪ ΕὙΆΛΟΝΥ. 
9] ΔΎΟ Το πῆᾶδοο φεν τῶ ΕὟὙῸ ΝπΤΕεΤρᾶστωπον᾽ ΔΎΩ 
3 πρὸ ᾿πετουδᾶβ πεόϊεινε 0 ἤθε ΝΠΟΥΘΎΟΙΔΟ ΤΉΡΙΟΝ πωϑε᾿ 

εἰνὰρ ΟΝ λᾶρε πχιοε ΔΎΩ ἄρε ΟΝ ΔῪ πη ΔΎΩ 
ΝΈΟΙ ΚΟοΟρ, ΔΝ ΝΕΘΕΧῊ ρέποῦε πε. ἀγὼ δηδχε πλλλαδὲ ἐὐχὼυ 

(δ ἥπδρδοτδο ΠΥΔΎΛΗ -- Μ. Ψα]ρ. εἴ ΠΕΡΓ., ὅυτΓ. - στ. χαι αν γωνιαᾶι και τὸ ἀιλαμ, 

τὸ εξωτερον --- “5 πτδυςοορον, Μ. ἐτδυτδαρωον -- ΠΘΡΓ., 501. -- ὅτ. διχτυωται, 

Ψαυϊρ. οδιίψιιας -- γὼ περοζθετηο...... ποπὶρ (ΕΒ. επιϑολλητ) - Μ. εἴ Να]ρ., ΠοΡγ. 
ηδυδ.:...... , ΚΓ. Ξ- ὅγ. ὑποφαυσειῖς χυχλῳ τοῖς τρίσιν ( ϑυΓ. Κϑο 1.2.) ὡςτε 

διαχυπτειῖν -- ετε.... ποδηρο -- Μ, εἴ Περσ., Να]ρ. οοπίγα ππϊιδοι δι 6 ΠἸηιθη, 

5ΥΓ. Ξ-  Οζγ. χάι ὁ οιχος και τὰ πλησιον -- παῖδ χεπεοῆτ -- Μ., υϊρ. -- ΠΘΡΓ. ἐθγγα, 
Ν 

Οἵ. τὸ εδαφος καὶ εχ. του εδάφους -- 5ΥΓ. [Δ α59 [5 1} τοῦ 9. [Ἀὰϑο το 9} τὸ δγῷ 

πευσεῦτ ". ,.:, προ, Μ. οπΊ. ἅπρο, Να]!ρ, -- ΠΒΕΡΓ. οί ζδηοδίγαθ οἰαιιδαθ διιρ6 7 Οϑίϊα, 
Ν Ἵ “. 

ΚΥ͵Τ. - ὅτ. χαι αι θυριδες αναπτυσσομεναι τρίσσως εἰς τὸ διαχυπτειν --- 7 επηὶ 

Ξ- Μ. υϊρ. ὅυζ. οἵ Περσ., Οἵ. πλησιον -- ΔΎΩ πηΐ τηρᾷ ..... εακῶώτε -- Μ., ςρῖοτι 

χαι εὡς τῆς εξωτερας; χαι ἐφ᾽ ολον τον τοῖχον (Δ. τον οιχον)ὴ κυχλῳ -- Η. πετϑι 

ΒΟᾺ --- ᾿᾿ γώ δα τ δαλιΗν ἩΠΦΉΤΕΙ -- Μ,, τοῖα! ἤθη ἀρποβοπηΐ -- Μ. οαπκεουτ 

ΡΙῸ φεπκεωυοτ -- φοίνιχες -- Ἄκλλοο -- Μ., σοῖογὶ τῷ χερουβ --- 5 Μ. οπλ. ρῥτϊπ,. διλκ 

ποτ οἵ βεαθηίϊα ΔΎΩ ΟὙρῸ ϑϑονυΐ ρα πον ποδ πδὶ ἀλη πδὶ -- ερλον ΕπΗϊ 

τήῆρα - Μ. Ψυϊρ. εἰ Περγ., ὅγυζγ. -- Οσγ. διαγεγλυμμενος ο οἰκος (ϑυΓ. εἵ Αἰοχ. ολος ὁ 
οἱ.) --- "5 ὧδ παιδὶ ππτπε “προ -- Μ. Νυ]ρ. εἴ ΠοΡΊ., ὅγγ. Ξ- α6σ. ἕως του φατνωμα- 
τὸς -- Μ. οπι. εὐάλοπτ --- ᾿ ΔΎ το πηδοο -- Μ. (4] ρῖὸ πιηδοο ἰθρὶῖ πικδοο ), 

ψυϊρ. 1π ραγίοίο 1601}11] ςοπϊαῃρ. ουπὶ ρταθοθάά,, ὅυγ. -- ασ. χαι τὸ ἀγιον χαι ὁ νᾶος 

- ρδεύπτώςυ εὐὸ πτετρδτυώπομ, Μ. εὐὔόονη εοδίθοςῦ ΕὙΟΙ....., Ναυϊρ. ἠὔρποη χια- 

ἀγαηρμίμηι, ὅυτ, -- Οτ. ἀναπτύυσσομενος τετράγωνα -- Δν πρὸ “πετονᾶδβ - Μ. 

Ψψαϊρ. οἵ πεῦγ., Οσ, χατά προςωπον τῶν αἀγιὼν (50Γ. [95.099 - πεήειπε εὐο, Μ, οι 

Ἄλπερι, ΘΥ͂Τ, τ ΟΥ, οράσις ὡς οψις, Νυϊρ,. αϑροοίπ5 σοπίγα ἀδρθοίμηι ---- “ἢ τῖθε σοῖοτ 

Οἵ. -- ροϑῖ πω, Ρῥτὸ ατοὸ Μ. ΠαΡ. πογηςθοι, ΘυΓ, -- τ, δάά, χαι τὸ ευρος πΉχων 

ὅυο (το εὐρος ἴῃ 5:0Γ,. 5110 ΟΡ 610) -- δγω πεοίκοορ, -- Μ., ΝΡ. τ- Βοργ, οἱ αηρμὶ οἴπς, 

οἱ Ἰομρίίμαο 615, ὅγι. - ΟΓἿ. και χερατα εὐχε) κᾶν ἡ βάσις αὐτου. 

Εχοοῖ, ΧΙ], 16-22. 
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ἌλλΑΟΟ χὲ Τετράπεζᾷ ΕὙΆΧΠΕΛΑ ΤΟ ΕΔΟᾺ ἈΛΠΧΟΕΙΟ ἘΟΆΛΟΝΥ οὶ 
ἐδ πᾶϊ. ΔΎΩ ρὸῸ ον ΔῪ εὐώοοπ Ἄπῆδοο ἈΝ πετοσᾶᾶθβ ἴδυω 

ΡΟ ΟΝἾΔΎ ἈΠΡῸ ΟΝΔῪ ΕὙΚΤΟ ἡΛΑΛΟΟΎ ρῸ ΟΝ ΔῪ εἐπρὸ ΠΟΎΩΤ 
Ὁ ΔΎΩ ρῸ ΟΥΝΔΎ ἐπκερὸ ἄγω κεειεποᾶ Φιρῳω Ύ ΝΝΕΣΧΟΕΡΟΥΒΙΝ 

ΕἾΡΟ ἌἈπῆᾶοῦ ἈΜΝ ΦΕΝΟΟΟΧῪ κἂτὰ Θὲ ΝΎΔΥΤ ΔΑΛΙΟΟῪ Εδε- 
ΧΗ ΔΎΩ ΟὙΟΎΥΧΛΟῪ ΝΕ ἈΧΠΕΛΑΛΤΟ ΕβῸᾺΔ ππᾶρδοτδο ΦΙΒΟᾺ 

96 ΔΎΩ ΦΕΝΟΟΟΎΓΟὟ ΕὙδΟΟΔΕ 'ΤΗΡΟΎ. ΔΎΩ φΦεν  ΧῪ ποᾶ πδὶ 

ἈΝ πᾶὶ ἐγκοορ, π᾿ Τπᾶρδοτδᾶο᾽ ΔΎΩ ΝΠΕΟΠΙΡΟΟῪΕ Ψ5ΠῊΪ νὴ πεο}- 
ΟὙΆΛΟΤ᾽ γΞ.Ν ΝΕΘΟΘΙΚ΄ Η περειεποᾶ. 

χπ,. 1 ΔΎΩ ΔΟΝΤῪ ΕβΟᾺ ΕἸΥ̓ΔΎΔΗ ΕὙΦΙΒΟΔ ΕἼΤΈΘΙΗ ΕἼ ΧΙ εἐπελι- 

διτ᾿ ΔΎΩ δΔΟΧΙΤ ΕΦΟῪΝ ἘπΥ ΔΣΟΦΎΔΛΔΑΚΙΟΝ ΕἸὙΆΧΠΕΛΑ ΤΟ ΕΒΟᾺ 
λαπλλὰ ΕἸ περ, Εβολ᾽ ΔΎ ΠΕΤΆΛΠΕΛΑΤΟ ΕβΟᾺ ἌΠκω τε ΕἸ λι 

9 ποᾶ ἌΜΠΕΛΛΟΙΤ Ἔσπὰρ ὧε φᾶρε ΠΗ" ΔΎΩ ΠΡῸ ἈΝΠΕΚΑΘΙΤ' 
8. ἈΝ πους ΕὙΝὰΡ ΤΔΙΟΥ λᾶρε ἈΜΠΈΛΑΤΟ ΕΒθῸΔ Ἀπεχου- 
ΟἿ ΝΉΕ. ΤΔΎΔΗ ΕἼἸΟῚ ΦΟῪΝ ΔΎΩ ἈΠΈΘΕΤΟ ΕΒΟᾺ ΟὙΔΙΘΟΟ- 
ὙΡΩΤΟΝ ΕὔΚΗ εορδϊ εὐ χῚ ἘΡΟῪΝ ΕἸΥΔΎΔΗ ΕὙἸΦΙΒΟΔλ᾽ ἐρε ου- 
ΕΧΣΘΕΤΗΟ ΟὙΔΟΝ Τ ἈΠΕΛΕΙ ΤΟ ΕΒΟἋΔ ΝΚΕΕΧΘΕΤ ΗΟ ΕὟῸ ΝΟΟΟΜΝΤῪ ἣ- 

2 ἕῳ γκμλοο -- Μ., σεδῖθυϊ οπΊ. -- ἐσλο ον πᾶι, Μ. εἐοαλοηκ Ἀσφρη τ ἀεῴδι, 

ΤΟΙ] αὐτὴ ἡ --- 2᾿' δύω ρὸ οπδὺ.. .... “πὶ πετονδᾶδβ -- Ἅα]ρ. εἴ Ποῦγ., Μ. οὔι. ρο, 
Θγγ. Ξ Οσ- 235 χαὶι δυὸ θυρωματὰ τὼ νάω, “ὃ χαι ὃυο θυρωματα τῶ αγιω --- "δ πέπρο 

ΟΥ̓Δ Ὺ 5015 54 ῃ14. ἰορὶς -- ὅὅ οιρώου ππερζερουθιν επρὸ (Ἐ.. προ) πεππδοο -- Μ., αὶ 
ΠᾺΡ. χαπιρερουβιν, ΡΙῸ ἐπ᾿ αυτων, χαὶι ἐπὶ τὰ θυρωματα τοῦ ναου χερουβιμ, -- κατὰ 

θὲ πττδυ τ δαλιοου Ἐπ εχ - ΠΘΌΓ., Μ. οὔ. ἐπεκη, ὅ'0τ᾽. - στ. χατὰ τὴν γλυφὴν τῶν 

αὐλὼν -- ΟΥ̓ΟΥΆΟΥ - Μ. Ν]ρ. εἴ ΠοΡγ., ὅτ. σπουδαια, ϑυγ. [Δα θυ γῶφ τος "δ τηροῦν 

ΓΘΙΙ]ῸΙ οπη. -- δυο Ῥεπ ΟΧἿ -- ΠΘΌΓ. οἵ Ὑυ]ρ., ὅγζγ. -- τ. καὶ διεμετρησεν, Μ. δι. 

-- χαπηΐ Μ. οὔ. -- αὐτὶ πε ον λο τ Π5416 ἰπ ἤη. - Μ., Ὑυϊρ. ἐαξἐμαϊποηῖψμθ ρμανθίμι, 

Πεδτ. ΘΥΞΝΠῚ. ὅγε ΞΟ ν. εζυγωμενα --- ΧΙ], δρῶ δατ οὐ οςς ἐπελοτ (Ν. εἐπε- 

8.31 1}Ξ Μ:, 4υἷ το πα ΒυΪα 5. νογβῖς]} πο ἀμ, πος ποη Ψα]ρ. οἵ ΠΘΡΓ.., ὅτ. - Ογ. 

καὶ εἰςηγαγε με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτερᾶν (Α. εξωτεραν) χατὰ ἀνατολὰς χατε- 

γαντι τῆς πυλὴς τῆς πρὸς βορρᾶν -- Επτ ΔΕ ΟΦΥἌΔκΙΟΝ - ΙΕ... ὅτ. -  Οσ. καὶ δου εξε- 

δραι πέντε, πος ροβίγοπηα πη ἴῃ ΒΓ. δϑῖ 58 οθθὶο, Αἰοχ. Ἰορὶϊ δεχαπεντε -- πέπκωτε 

-- Βθθγ. εἵ  αυὶρ. αϑάθηι, ϑυγ. - Οὐ. τοὺ διοριζοντος --- " ἀγὼ πρὸ πέπειιριτ -- Μ., πὸς 

ποη ΨΌΪσ. οἵ Βοῦτ. οδε δ ἀφι]οηῖδ, ϑυγοτποχ. οἵ ασὶ ταπῖα πὶ πρὸς βορρᾶν ---- ἢ ἀζπεχε το 

ΕΒΟᾺ ἀἀπεχούῶτ -- περσ. ὉΛΟΝΠ ἼΔΣ οοηέγα νἱ σοὶ ομδῖίος, Μ. ἅζπειεϑθὸ Ἐβθοὰκ 

ἀκπιθριοῦ, ὅυγ. - Ου. διαγεγραμμιεναι ον τρόπον αι πυλᾶι -- ἀγὼ ἀἕπεοῖῖτο (Μ. 1-- 

πειλθ0)} εβοᾺ ..... οτϑι ΒΟᾺ --  Μ., Ναϊρ. εἴ Πποῦγ. θὲ εοηέγα μανϊηπεπέμενε δὲραξιι 

Ιαρίάο αἰνὶϊ οχίογίογὶς, ϑυυ. -- Οὐ. καὶ ον τροπὸν τὰ περίστυλα τῆς αὐυλὴς τῆς εξω- 

τερᾶς -- ερε οὙΕ ΘΕ τη 5406 ἴῃ ἤη. -- Μ. εἴ ποῦν. ἀλλ ΣΟ». ῬΩΝΤ ΒΝ ΡΩΝ, 

Ψυὶρ. μϑδὶ ογαὶ ρογίϊσις ἱμποία ρονιϊοσιὶ ἐνὶ ρ δὶ, ϑγτ. τ ὅν. ἐστοιχίσμεναι, ἀντίπρος- 

ποι στοῦι τρισσᾶι, 

Εχεςἢ. ΧΙ], 23 -- ΧΙ, 1-. 
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“ΟΔΟΥ δΔΎω οὶ θη ΝΥ ΔΖΟΦΎΥΛΔΚΙΟΝ᾽ ΟὙΠΕεριπὰ ΤΌΟ εοολλον τ 

εἰν ὰρ τ λλᾶρε που Ὁ ΕἸ ΔΎΔΗ ΕἼΟΙ ΦΟΎΝ᾽ ΔΎΩ ΟὙλΑδ ΘΕ 

5 ΠΟΥΩΟΥΤ ΝΗ ΔΎΩ ΝΕΎΡΟ εΕὙδώωΟὙ εἐποᾶ λλπελλριτ δΔΎΩ 

πΚΑΖΟΦΥΛΔΑΥΊΟΝ ΝΕῪ Φ᾽Ι ὙΠῈ ΕὙΟΟΒΚ χὲ ΔΎσι Εβ0ἋᾺ ΜΛΟΟΎ 

πρενοΎδ' ποὰ ΠΕΟΗῪΤ "ΧΛΟΟΎ ἄΎω ποᾶ ΤΆΛΗΤΕ ἈΠΚΟΤ 

δ ΕΒΟΆ ΧΕ ΕὟὙΟ ΝΠΟΘΟΛΑΛΝῪ ΠΟΛΛΟῪ ΔΎΩ ἈΠ ΟΤΎΣΔΔΟΟ (9Ο00Π 

ἩΔῪ πθὲ ΠΝΕΟΤΎΣΛΖΣΔΟΟ ΝΎΔΎΥΔΗ ΕἼΒε πᾶΐ ΔΎΟ εβθοὸλ πνοὰ 

ἌΧΠΕΟΗ Τ᾽ ΔΎΩ εβολον ποὰ ΠΣ ΉΤΆΛΗΤΕ ΝΎ ΔΙΟΥΎ λλλλᾶθε εβολον 

τ τε. ἄγω ὙὍὉἷγ7Ί0 ΕὙΦΙβΒΟΣ κατὰ ΝΕΟΛΛΟῪ πηνἀζοφυλᾶ- 

9. ΚΙΟΝ ΕΟΚΗ ερρὰϊι χὶν ΤΈΘΙΗ ΠΝ βὼΚ ΕἘΡΟῪΝ ελλλλὰ ποῦᾶ εὐνᾶς 
ιο βὼκ ΕἘΕΡΟῪΝ ΕΡΟΟῪ Εβολον ΤΔΎΖΣΗ ΕἸΘΙΒΟΔ ερὲ τ χο ππτ ἂνυ- 

ΔΗ ὡὐΟΟΠ δὴ "τεοογᾶςυοε κὰ τὰ νὰ πᾶ ἈΧΠΡΟῪ ΕβΟᾺ ν᾿- 
πλλὰ ετπερ εβολ᾽ ΔΎΩ ἈΠΡΟῪ εΕεβ0Ὰ Ἄπκωτ᾽ ρει άζοφυ- 

" ΔΔΚΙΟΝ ΕὙΚΗ εορᾶ ΔΎΩ ΟὙΦΙΗ ΘΙ ΦῊ ὙΔΑΚΟΟΎ ΘΕ ἈΛΠΕΙΝῈΕ 
πτ Δ ζοΎλᾶκιοσ ἈΝ ΝΕΤρλ᾿ ποᾶ ἈΠπελλριτ κἂ τὰ ΠΕΎΩΘΙΗ 
τᾶι τε θὲ Ν' ΤΕΥΚκεουδιῦοε. ΔΎ ΝΕΎΦΙΟΟΎΕ '"ΤΗΡΟΎ ἵπει Εβ0Ἃ 

ὁ ππσδξοφυάδκιου -- α]ρ., Μ. πηιπδοτοφοριον, 50Γ. -- ΟΓ. τῶν εξεδρων -- εα- 

οὐλοττ -- Μ,, σοίοθγὶ ΟΠ]. -- ΕΥ̓ΔΎΔΗ.... .... πογῶπτ πτη (Ἱη 1 ΓαΒιΓ4) --  Μ., Νυ]ρ. 
αἵ ΠΘΌΓ. σά ἱπίογίογα γϑϑρίοῖθης νίαθ σμδ111 ππῖπ5; Οτ. ἐπὶ πήχεις ἐχάτον τὸ μηχος; 

ϑυτο-Ποχ. Ικ. ΠΟ]. [;ο7 ϑίπας. σου 5 Χ υ: [»ςο7 ΠΕ ΣΝ οΞεΣ ἐπε λα πκᾶς ο Υλᾶ- 

τοῦ -- Ἅα]σ, σατοργ]αοία, Μ. πιπδοτοφοριίον, 50Γ. - ΟΥ. οἱ περιπᾶτοι -- σεΐεγα 

ζςοηϑβοπαπΐ οὰπὶ Μ,, Νυὶρ. πη δηρογογίδιι5 Πιρμ]ογα: χηΐα διρρογίαϑαπέ ρογίςιι 5, 

4φηαθ 6χ 1115. οηιϊιοραπέ 46 ἐι ογϊογίθιι5, οἱ 46 τι6.115 ἀρα] ΠΟ], ὅτ. τ-- Οσ. οἱ ὑπερωοι 

ὠράυτως. οτι ἐξείχετο το περίστυλον εξ αὐτου; εκ τοῦ ὑποχάτωθεν περιστυλου; 

και το διχστημια" ουτὼῶς περιστυλον χαν διχστημα, δχαι οὕτως στοῦ! δυο (ϑγγ. 

Ξ- Αἴοχ. οπι. δυο) --- 5 Μ. οπ. “"η -- πτδυλη -- Μ., Ψαυϊρ. -- Πεδγ. αἰγίογιιι, 501. 

- ΟὟ. τῶν εξωτέρων -- πτοδ. (510) -- ττδιον ἀκαδρε -- Μ. εἴ υ]ρ., 50Γ. κκαϑα, 50 
ἀϑίογίδοο, ΟἹ. οἵ Πθῦσ. οἵ]. -- εβολοπ τεώιη, Μ. εβολῴϑεν πιλλώντ, Τςοίρι! ἀπὸ τῆς 

γῆς - ἄνω πταο..... κπς πτέριη -- Μ. Νυϊρ. οἵ ΒΘΌΓ., 5γΓ. Ξξ στ. και φως εξωθεν͵ 
ον τρόπον αι εξεδραι τῆς αὐλῆς τῆς εξωτερᾶς -- Βίης οοά. οςυπὶ Μ. οηλ. το ηαα 

Βυϊα5. εἴ ἱπίεργα! ψεῖϑ. ὃ ---- " ςοά, ἴηϊτο οἵα. χαν αι θυραι των εξεδρων τουτων ; 
αὕας 1τἴὰ τοάάτ Μ, οὐορ ἔχοι ετοδβθοκ αῊ εὔρηι πε (510) πιλλώντ ---- 15 ερε 

πο. Ὁ 1. ἌΠΟΟῪ ΕβοᾺ Ἄπκωτ - Μ. Ψαυ]ρ. οἵ ΠΘΡΓ., ὅσ. - τ. χατὰ τὸ φως του 

ἐν ἀρχὴ περιπάτου" χαι τὰ προς νοτον κατὰ προζωπον τοὺ νοτου; χατὰ προς- 

πον τοῦ ἀπολοιπου χαὶ χατὰ προζωπὸν τοὺ διοριζοντος --- [' δγω ΟΥΡΦΙΗ..... 

Ἄλπειπε -- Ἅ]ρ, οἱ Πεῦτ., ὅυγ. - ὅσ. χαι ὁ περιπάτος κατὰ προςωπον αὐυτων; χατὰ 

τὰ μετρᾶα, Μ. ο»5. πδιοτοψοριίοι ΕὙΗ ἔῶρηι τειν πιοδ -- λπ ἴῃ οὐ. ἀραηάαϊ 

ἜὙΑΙ τὰ 66- Μ, γυΐϊρ, εἰ οῦτ,, ϑ5υζ. Ξ ὅσ, χαι κατὰ -- πεγρίοργε..... πεὶ βοΐ, 
Μ, ογῇ. τίει εβον, ψαΐὶσ, ογηνῖ5 ἱπίγοί 15. ΘΟ 71, ὨΘΌΓ. ἹΠΟΝ ΧΩ, ὅγγ. Ξ αγὶ πάσας 

“ χ1ο᾽΄ἷὉῃὉὉ 

τὰς εζοδους αὐτῶν και κατὰ παᾶσᾶς τὰς εἐπιστράαφᾶς αὐτων. 

χες, ΧΙ1Π, 4-7. 9--11. 

ἔρ.ραᾷξ: 

φΟΙὉ τ᾿ 

ἘΞ ΦΟΙΕΤΩΣ 



ὮΣ ΡαΒ: 

66 }».1. 

ὁ 

9 Κᾶ τὰ πευτθ" ΔΎ κὰ τὰ ΝΕΎΡΟ δΎω κἂτᾶ ΝῆΡΟ πη- 
τ ΔΖΟΦΎΛΑΚΙΟΝ ΕἸ Ἀλποᾶ ἈΛΠΡΗΟ᾽ ΟὟΡΟ ΕοἸκη ερρᾶϊ ετἄρι χη 
ΤΠ ΤΈΡΙΗ ΕὙΡΕΎ ΠΕ ἈΧΠΡΟῪ ΕΒΟᾺ ΝΎ ΧΟ κα τὰ τιλλὰ ποᾶ δὴ 

ι ΠΤΕΎΦΙΗ πβὼκ ἐρουν. ἄγω πεχᾶεὶ πδὶ χε πυδζο  Ύ λᾶκιον 
ἈΛπελλρ Τ᾿ ἀΎ ΝΥ ΔΖΟΦΎΔΛΔΑΚΙΟΝ ἌΚΠΡΗΟ ΝΕ Τ ἈἈΠΡΟῪ ΕΒΟΔ λι- 
πλλᾶ ετνερ, εβολ᾽ ΝΤΟΟΥ ΝΕ ΝΥΔΖΟΦΎλδκιον Ἀπετ ου δᾶ β᾽ 
ποεν δούλα ἄν Ἀπλλὰ ΕΤΆΛΑΔῪΎ ΠΟΥ ΠΟΎΗΗΒ ΕἼΦῊΝ ἘΦΟῪΝ 
επχόοειο ΝΕ Του Β πνε τ ουᾶδ θ᾽ εὐνᾶκω πλιὰ ΕΑΔ Ὺ 
ΝΕ ΤΟΥΎᾶΔ β ΠΝεΕ Του θ᾽ ΔΎω τεθΎυοιὰ ἈΝ ΝπετΤΟΥ Νὰ τὰᾶ- 

ΔΟΟΥ ερρᾶϊ ορὰ νποβε' ἄγω ταλετἄποιᾶ ΧῈ ΠΤΌΠΟΟ πὲ ΠΝΕΤ- 
μ“ ΟὙδᾶὰΒ. ΠΟΎΗΗΒ Ἅλε εὐωδν βὼκ ἝἜΦΟΥΝ Ν ΝΕΎΕΙ ΕΒΟΔ ἐπλλᾶ 

ΕἸΑΛΛΑΔῪ ΕἸΥΔΎΔΗ ΕΤΡΙΒΟλ᾽ ΔΎΩ εὙὐεέκὼ ἀπαλὰ ΕΥ̓ ΑΑΔῪ π- 
ΝΕΎΦΟΕΙΤΕ πᾶϊ ετουνάθθθε ΠΡῊ ΤΟΎ χὲ σεογᾶδλθ᾽ ἄγω 
ΕὙΕΤ διων πρεγκεροι τε ποεῖ ΠΕΎΥΟΎΟΪ ἘΝΕ ΤῊΝ εἐπὰ πλδοο. 

ιῦ ΔΎΩ δοχὼκ Εβθ0 πῆ! ἈΜΠῊΪ ΕΤΘῚ ΦΟΥΝ᾽ ἀΎω ΔΟΝΤ 

εβολον ὙΠΎΔΗ ετόώτ εαὐϑὰ πδ΄ δΔοζ το ἐπεοκῶτε 

ιὸ 'ΤΉΡΟΕ. πεοπὶρ θὰ πὰ δον το ολὶ πκᾶ εὔδοι π- 

τ κατᾶ πευύτώω, Μ. εἵ Ββργ. ἴῃ ρίυσ., Να]ρ. δὲ δὲρε μαάϊπθ5, ὅτ, τ τ. χατὰ τὰ 

φωτα αὐτῶν --- ᾿δ δτγώ πηρο -- Μ. ΝῸ]α. εἴ Πθῦγ., ὅγυγ. -- ὅσ. οἷν. - Β. εταῖποὶδ. 

ἌΠΡΗΟ -- οΥρο...... πτερὶη - Μ. υ]ρ. εἴ μεῦγ., ὅγγ. -- γ᾿ χαι κατὰ τὰ θυρωματα 

ἀπ᾿ ἀρχῆς του περιπάτου -- Ετρεγέσώπε..... τπτχο, Μ. πππιλκ τ ΡΓῸ πτχο, ΠΘΡΓ. 

ΓΔ ΠΣ 255 ΤΥ. Νυ]ρ. φμαο νία ογαΐ ἀπὶθ νοϑιδιϊμηι δοραγαξιηι, ϑυγι ΞΌΟσ. 

ὡς ἐπὶ φὼς διαστηματος κάλαμου --- ἢ ἀχπαλδ ἐτπερ, ΕβΟἋ -- Μ.ΟΎυΐρ. εἴ Πεῦσ., ὅϑυγ. 

Ξ-- τ. ἴῃ ρῥίαγ. -- ρσὸ αἱτ. πεδξζοφυλδκιοι ςοά. ΠὰΡ. πτᾶςζοφυλιον -- Δ σοῖο πηουῖτο 

οἵα. -- βοβῖ πουηηΒ ὅ1. εἴ Οὕ. δἀδά. υἱοι σαδδουχ -- Μ. οὰπι ΑἸθχ. οὐπ. εὐπδκω..... τ- 

πετουδᾶδβ -- ἰάθη πιθΎοις -- ταλετᾶποιδ -- Μ. ρῥτὸ περι αγνοιᾶς -- πτόποο πε ππετ- 

Δ που ΒΑ εϑόυη - Μ. οΥὐδδβ -- Μ., ςεἴοτὶ ὁ τόπος αγιος; ΑἸοχ. αἠά, ἐστιν --- 

ψυϊρ. εἴ ὨΘΌγ., ὅ0γ. Ξ-᾿ Οσγ. οὐκ εἰσελευσονται ἐχει παρεξ τῶν ἵερεῶν -- επαλᾷ ΕὙΑΚΑΔῪ 

(ΚΕ. ετελλλαδν) -- Μ., ὅ5υγ. γ. εἴ ΠΕΡῚ. εκ τοὺ αγιου, Νυϊρ. 46 σαμοῖϊδ τὸ δύο εὐεὲ- 

κι τας οεογᾶδβ - Μ. Νυϊρ. εἴ Ποῦχσ., ὅυγ. - τ. πὼς δια παντὸς αγιοι ὡσιν οἱ 

προςαγοντες" χαὶ μὴ ἀπτωνται του στολισμου αὐτῶν ἐν οἷς λειτουργουσιν ἐν αὐ- 

τοῖς, διοτι αγια ἐστι -- ΗΒ. χε εὐεΐ -- ποεῖν πεγουοὶ επετὴπ (ἢ. ἘΠΕΎΠΗΤ.) επὰ 

πΆδος, Μ. εὐξὶ ἔϑρεῖῖ πε ΤῊ π ἐπίΆδοο, Προῦτσ. Ἐν ὐὐντὸν ἽΔΡῚ: ναυΐᾳ. δὲ εὶς 

Ργοοσθάοπὶ αὰ ροριίμηι, ὅγγ. - Οὐν οτὰν ἀπτωνται τοὺ λᾶου --- ὃ Μ. οαϊ. κ»κπνὶ 

-- εβοκοπ τπυλη - Μ., οοἴοτ χαθ᾽οὗον τῆς πύλης -ΕΑ. “δ πῶὼδ -- δα ντῷ..... 

τῆρῖὶ -- Μ. Νυϊρ. οἵ ΠΟΡΓ., 4] ργαθηλτταης καὶ, ὅ'γγ. - οὐ. χαὶ διεμετρὴσε τὸ υπὸο- ὁ 

δειγμα τοῦ οἰκου κυκλοθεν εν διαταξει -- 'δ προπιρ..... πρη τῆ -- Μ., ὅϑυζ. Ξ--, τ. χαὶ 

ἐστ χατὰ νωτου τῆς πυλὴς τῆς ϑλεπουσὴς χατὰ ανατολας, Χαὶ διεμετρὴσξ πεν- 

ταχοσιοὺς ἐν τῶ χαλάμὼ τοὺ μέτρου; Νυ]ρ. -- ΠΘΌτ. γνεθηδεδ δὲ ἀμέθηι φοπέρα νϑηξενι 

ογϊοηπίαϊοηι οαϊαηιο πιθηδγαθ, χεὶηοπίος σαίαπιος ἐπ οαϊαηῖο πιθηδναρ ΡῸΡ οἰνομξεθες 

ἔχοςι. ΝΙΝ, 12-τό. 

ῬΥΟ 
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τ ΘΗ ΤΕ. ΔΎΩ πεοπὶρ ἈΠΕΛΑΘΙΤ Δοτο ΠΠΓΟῪ πε πκᾶτ 

ι5. Εὔὐκωτε οὰκ παλλὰ εὐδοζι “106. δΔΎΩ πεοπὶρ ἌΠρη0 δΔο- 

Οὐ] ΠΟΥ πε Ἀπκᾶς εὐὔκῶτε ρα πκᾶς εὐὐδοςζ! Ἄλλλοοὶ. 
19 ΔΎΩ δου! πεοπὶρ πτεθδίλδοοδ ΓΟΎ πε πκᾶςυ εὐκω ΤῈ "ἡ οο]. 2. 

3 καπκᾶς εὐὐδοοι λλλο εδοι ἈΠΕ ΤΟΥ ΤΗῪ ΠΡΗΤ ΟῚ ΔΎΩ 
ΟὙΟΟΒῪ εεἰϑῖκ πεκῶτε εὐνὰρ ΤΟΥ ε λᾶρε πη" ΔΎΩ 
ΤΟΥ ὡὧε κπλᾶρε πους ἐπῶρχ ΟΝ ΠΆΛΗ τε Ἀπετουᾶλβ 

εΕτ Βε οὐχώρ". 
ΧΗΠ.1. ΔΎΩ ΔΟΧΙΤ ΕἘΦΟῪΝ ΕἸΥΔΎΖΗ τὰῶϊ ΕἸΈΡΕ φορᾶς δώςΟ τ ελι- 

5: ὰ πᾶ ΔΎΩ Εἰὸ ΠΕΟΟῪ ΨΠΝΟΥ͂ΤΕ ἈΠΙῊΔ δΔύει ΕβοᾺ πῆ ε- 

δι πὰ πδ΄ ΔΎΩ πε ΡΟΟῪ Ε{|0Ὸ ἴἴϑε ἈΛΠΕΡΡΟΟῪ ΠΦΕΝΑΛΟΟΥ 
8 ἐν δῦ ΔΎΩ ΝΕῚΡ ΟὝΕΙΝ Εβολρλλ πεεοου. δΔΎω τεῦ- 

Θορᾶοιο πεοο ἴθε π ΤΡΟρδοΙιο ΠῊ  ΔΙΝ ΔΎ ἐροοὺ οκὶ πτΤρειειῖ ετ ἄ- 
κε τποόλιο ΔΎ τεοφρορᾶοιο ἐὺ ἴθε πτρορᾶοιο ΝΎ ΔΙΝ ΔῪ 
ΝΠ σὐἙ᾿ πείερο πον θαρ. ἡ τ. ὅὦὸ τ νος ἐττραυν ἌΟΣ ο 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

χεν,.1. ὅτδὶ τε θεπτδοχοοο πόὶ ἀλωπνδὶ πχοεῖο ΧῈ ΤΠΎΔΗ 5: ἘΣ 
Ρ.συν:ςΟΙ.2. 

" δι πεοπὶρ λἀπερλϑιτ δα ετο -- Μ,, Ἅα]ρ. Ξ μΘργ. δέ ηιθηδιι5 ὁςΐ σοπέγα νοηπξμηι 
αημϊ]οηῖς, ϑγτ. τ-- Οσ. χαὶ ἐπεστρεψε προς βορρᾶν χᾶι διεμετρησε τὸ χατὰ προζωπὸν 

του βορρᾶ, 14. ἴπῃ 5644. -- Ε. ἰπκδι -- εἰκῶτε -- Μ. Νυϊρ. εἴ Πϑρζγ., ὅυζ. -- ὅγ, οπῖ.; 

1Ἰάθτη ἴῃ 5664. -- 855 πλλδ' ΡΓῸ ον πκδιυ, αἱ Β. οἀτα 1 --- [δ τη ΒΘ γοςτ-ποχ. εἴ αγ, ρῥγαθοθάϊ 

γ.10 -. πκδ εὔκῶτε “"πκδ -- Μ. οὔ. ξεπκδᾶ εὐδοοῦι --᾽9 Εις πκδ οἐκᾶ τ εκῶτε 

- "' ἐδαύνν νννςν πεοκώῶτε (Ἐ. οἵη. πρητο):- Μ., Ναϊρ. - Παρ. δον χιαίμον νοηίος 

216}15145 65: 21Ώ711771. 6115 τι] 116 ρ6γ οἰγοιμίίμηι, ϑγτ. τ αγ. τὰ τεσσαρα μερὴ του αὐτου 

χαλαάμου. (ϑγΓ. δἀά. .......} χαι διεταξεν αὐτον χαι περιβολον αὐτῶν χυχλω -- αἴ ΤοΥ 

(ε δ[5,) (οίοσ! πενταχοσιων -- πη - Μ. Ναϊρ. οἵ ΠεΡτ., ὅυζ. - Οσσ. προς ἀνατολαᾶς 

- τπετονδδβ, - Μ, Ψυ]ρ. οἵ Περσ., ὅυτζ. - τσ. των ἀγιων -- οτβε οὐκώρμα -- Μ, εἴ 

μεῦγ. ὃπο., πες ποῃ Ὑυ!ρ. οἱ νμ]ΡῚ Ἰοσιιι, ϑΥΓ. Ξ- στ. χαι ἀνὰ μεσον του προτειχι- 

σματος τοῦ εν διαταζει του οἵχου --- ΧΙ,1Π,! εἐτδΎλΗ,, σοῖοιὶ τ πυλη -- " περὶ 

501115 Μ. οπ1. -- ΔΎ πεειφροοῦ..... εἰ δί οον ΞΜ, Ψα]ρ. εἴ ΠαΡζγ., 50Γ. - ασ. και φωνὴ 

τῆς παρεμβολης ὡς φωνὴ διπλχασιαζοντων πολλων -- ροϑῖ υ]1. δΎΩ ΠΡΓΑΓΙ5. Οϑοϊ Δ ΠΟ 

ΟΠ. πκᾶδρ, -- περ οὐεις (ΕΒ. ογοει)...... πειεοον (14. πεοου) - Μ., ὅγγ. -- τσ. εξε- 
λάμπεν ὡς φεγγος ἀπο τῆς δοξης (ΑἸοχ. οἵ ὅυγ. δά. κυριου) χκυχλοῦεν --- ὅ δΎωῳ 

πεαρορδοιο..... Θροςο - Μ., ὅυγ. -Ἤ στ, χάν ἡ ορώσις Ἣν ιἰδον χατὰ τὴν ορᾶσιν Ἣν 

ιδον, Ψαυϊρ. οἱ νἱαΐ νἱδίοπονι ςθομ πάη 5ροοΐοηι χιαηι νἱἀο απ -- οᾶκ τύτρετοι... .. τπο- 

Διο -- ]ρ., ΚΥΓ, οἱ Οτ, οτε ειςεπορευομὴν τοῦ χρισάᾶι τὴν πολιν, ἰάθη ΠΕΘΌΓ. 564 
«7 -- 

ΡΙῸ χρῖσαι δα. ΠῚ ; Μ. οπἹ. υὑϑ46 δἀ υἱϊ. τρορδοιο -- αἰϊοσ. δνῳ πτεσρϑορᾶ- 

σις... «Ἔρος Ξ- υΐϊς. οἵ μεῦτ,, ϑυ.}. - σγ. και ἡ ορᾶσις του ἄρμᾶτος (ϑΥΓ. τοῦ ἀρμ'α- 
᾿ ἐξ ᾿ 

τὸς 50 ΟΡ6]0) οὐ δον χατὰ τὴν ορᾶσιν Ἣν ιδὸν -- σογβδρ, Μ. χώβδρ, ὅτ. χοβαρ 
“ Ν 

-- ΧΗΥΙΪ,  ταοῖ τε 9ε - Μ, εἴ μεῦγ., νυΐρ. ϑ5ϑυζ. οἵ ὅσ, ταδε. 

ἘΦ, ΧΕΠ 17 - ΧΙΟΙΠΙΙ, ἀπ ΕΙΣ, 

ῬΚΑΟΜΕΝΤΑ (ὐρτο- ϑαηίριολ, ΝΟ], 1. 40 



Φλτ ΤΌ. 

διδ: Ρ . 

Μὴ ΑΨ 

θὁ1ἢ 

ΤΙ ΤΔΎΣΗ ΕἼΟΙ ΦΟΎΝ ΤΕΥ δ ΟὟ ττλλὰ νδ΄ εοεθπε εὐ Ὑλλ 
ἈΚΠΟΟΟῪ ΡΝ Ξπρυβ᾽ ΔΎΩ ἈΧΠΕΡΟΟῪ Ξ,ποᾶ β ΒΔ ΤῸΝ ΕὙΕΟΥ- 
ων βλλλοο ᾿ ΔΎΩ ἈΜΝΠΕΡΟΟΎῪ ἈΛΠΕΒΟῪ ΕὙΕΟΎΩΝ 00. ἄγω, 

ὃν πτρε πᾶρχων βὼκ ΕρΟΎΝ οἵτη Ὑπᾶρδον δο ἐεν ΤΠΎΣΔΗ 
ΕὙοΙβολ᾽ εὐεᾶρερᾶ ΤῸ οἷχῆη ὙΠΗΉΝῊ ΝΎΠΎΥΣΔΗ᾽ ΔΎΩ εὙεεῖρε 

8. ἩδῚ ΝΟΎΗΗΒ Ἄπεοσ Δ ἈΝ πὰ περηουχᾶι. ΜΟΟΎΩΘΩΟΥΤ κ᾿- 
πρᾶπρο ἈΠῊΪ ποεῖ εβθοὰ ἄγ ΤΠΎΔΗ ποεωταιλ λοο δ 
ΠΗΔΎ ΠΡΟΎΡΕ᾽ ΔΎΩ ΕὙΕΟΥΩΓΟὟ πόϊ πλᾶοο ΤΉΡΟ ᾿ἰπκᾶρ, ἐπρὸ 
ΝΎΠΎΥΔΗ ΝΥΎΛΛΑΔΎ ΟΝ ποάβ βὰ ΤΟΝ ΔΎ ΟΝ πΟΟΎῪΔ Ἄπελι- 

ι ΤῸ ΕβοἋᾺ Ἀπχοεῖο. δΔΎω πεό δία ετέρε πᾶρχων πάντα 
ἈΛΧΠΕΛΑΤΟ ΕΒΟᾺΔ ἈΠΧΟΕΙΟ ἈΛΠΕΦΡΟΟῪ Ἀποᾶ Β θ᾿ ἃ ΤΟΝ ΟΟΟΎ περὶ- 
εἶβ ππτελίοο ἀυ ΟὙΟΙ͂ΔΕ ΠΝ ΤΕΔίοΟσ᾽ ΔΎΩ οὙθηοΐὰ ΝΟΎΩΪ 

εποῖδλε ἀυω νερίεϊθβ. επουϑηοῖϊδ πὶ ππτεοσίχ᾽ ἀΎω οὙΩΪ 
ὃ ΝΕ διλλ ΠΕΡΟΟῪ ΝοΟΟΎῪἃ ΟὙλᾶοε πΘΗρε πεέρὲ Νπτελίοο ΔΎ 
τ ΟΟΟῪ περίεϊβ ΔΎ οὙὐοῦλε ον τελίοο πὲ δΎω οΟὙΩΩΟΪ εποῖλε 
ποεᾶ ΔΎ εὙὐϑηοΐδ'᾽ ἀΎω πκερίειβ κὰ τὰ θὲ ΕΤΈρε ΤΟΟΤΟῪ πᾶ- 
τἄδωςσ δΎω ὍΎΩΙ πνεδ ᾿- οὐ τ 

ΧΙΕΥ͂ΙΙ 

[. 

σι 

Βις ων κι ες ἔδγω ΔακΚτοῖ δῖ τη ὙΠΥΔΗ ἐπὶ πρᾶ ΒᾺΝ 
ὃ Οῖτν τετσ ὐ λὰ πὰ ρφλὶ πτρε πρώκεε εἴ ΕβΟἋ οἵ τ τ 

Εἄχπρὼβ -Μ.., ςεῖετ τὰς ἐνεργοὺς -- δΎω Ρηΐπι.-- Μ. εἴ μΘθτ.» ϑγ1. ΝῸΪ. οἵ ΑἸοχ. ὃς, 
στ. οπι. -- Ε. ρα. ετουῶμ ἐροο, αἰζοσ. ετεου εροῦ -- Ἀπεβοτ -- τῆς νουμηνιας 

- δα πτρε.... βΒὼκ εϑόοὺνπ οὗττ - Μ., σεῖεσὶ εἰςελευσεται ο ἀφηγούμενος χατα τὴν 

οὗον -- εεο Ὑ ΠΥ ἊΝ (510) -- εὐφίβοα -- Μ. ϑυγ, Να]α. Πεδτ. εὐ ΑἸοχ., ὅτ. τῆς ἔσωθεν -- τπη- 

πη (519), Ε. δυχθη αν τπππη, ρτὸ Μ. ἔβεπη -- σπες δ᾽ ἈΤᾺ --  ]6. οἵ ΠΘΌτ., ὅγγ.-- ΟΥυ. 
ἴῃ Ρἰαν., Μ. κἀπιδλιᾺ --- ἢ ΒΕ. παδώτυτ ἰοςο ποογώςν -- ἴπρδηρο ἀεπηΐ, Μ. τέπϑοὸ 

Ἄλπιοβε ἴππ1Ὲ ΠΙΗ͂Ι, σοῖοι! ἐπὶ τοῦ προθυροῦ τῆς πυλὴς -- ρΡοβῖ ἀκιλοο οὰπὶ Μορρῆ. 

Οὔ. ΔΗ -- ΤΗΡῸ -- Μ., το! αὶ ποη ἃρποϑβοαηῖ --- ὁ πεδ ἈΪᾺ -- Μ. Νὰ]. ὨΘΌΓ. οἵ Αἴοχ., 

ϑγγ. -- 6γ. ἴῃ ρίατγ. -- ππτελίοο οἷβ -- τεληεῖς, Ογ. ἀμωμον --- ἢ ογθποῖδ. (ϑὶς οἴῖαπα 
ἴηγα) που -- Μ. Πεῦγ. οἵ ναὶ]ρ. σαογβοίμην ὀρὶ, τ. μαναὰ ({- ΠΣ ). περμα 

- Μ. οὔ. περϊεϊβ -- οὐωωϊ ππερ -- Μ., δυΐρ. -- ποῦν. οἱδθὲ ἢΐη Ρδν δἰηβι μία ἐρἢϊ, ϑυυ. 

-- (γ᾿ ἐλαιϊου τὸ εἰν τῷ πεμμαᾶτι; ἴά. ν΄. 8564. -- ὃ ςοά. οἤγ. καὶ δ ἰηϊτῖο -- πτῶμρε πεϑὲ 

-- Βερτ. ΑἸδχ. οἵ ὅ0Γ. 50 ἀβῖθηῖβοο, Μ. Ἐβονέθεν πιέριῦον -- ας, ἠδ ἀγηποηΐο, Οὐ. 

οὔ. -- οπτελιοο πε - Μ. Νυΐϊα. ποῦγ. εἴ ὅγγ., ὅσ. ἄμωμος ξσταῖ ---ἰ δγὼ ονισΐ... 

εὐϑηοῖδ - Μ., Νυϊρ. -- Ποῦγ. οἱ δρηὶ γμὸὺ νίαν, ὁρηὶ φᾷ ΡῸΡ αγίδέθηε ἐαοὶθὲ 

5αογὶΠοίπινη, ϑγι. - Οὐ. καὶ πέμμα τῷ χρίωὼ χαὶι πέμμα τῷ μοσχὼ ἐστᾶι μαναὰ 

-- ΧΙΝΙΙ, ἢ οὶ τῆ ππυδλε..... τοτδώςυὟ, Μ. ροβῖ ὙπΥυὰν δά. ἐΓΑΥ ἈΝ, ΟΥ. τὴν 

οὗον εξωθεν προς τὴν πυλὴν τῆς αυὐλὴς τῆς βλεπουσὴς -- ςοὰ. ἴῃ ἔπ. οὔ. καὶ ἰδοὼ 

το υδὼρ χατεέφερετο ἀπὸ τὸν χλιτοὺυς του δεξιου -- ὃ οὐτῆτ ἴα πᾶ τὶ Μ. νυὶς 

εἴ ΠΕῦτ., 501. -- ὅγ. εξεναντιας. 

Εζες. ΧΙΥΝΙ, 2-7. ΧΙΝΗ,, 2- 



Βα 

ἐν 
ἀδμε δ λα 

910 

κκλλὰ πὰ ΔΎω πέρε οὐδιῶῦο Π ΉΟΟΤΟ δοοΐ 90 »λλὰδε ΔΎΩ 

. ΔΝ τ ΕβοΟᾺ οἷρας ΠΛΟΟΥ ΝΟΎΛΛΟΎ πκελε' ΔΎΩ δΔοΤΕΩ 

πο κιλᾶρε δ τ ρδλλοῦιϑε ϑὰλ ΠΛΛΟΟῪ ΠΟΎΛΛΟΥ πὰ Τ᾿ ΔΎΩ 

δΔεκοϊ ὦ τρλᾶρε' δοχὶτ ΕβΟᾺ ΟΝ διλλ πᾶλλοοῦυ πΓπε δΎω 

δοοΐ Ὁ λᾶρε οι πίρλδρροο πηδχιορ λλλλοα ἂν 

Εβοδ᾽ χε ἃ πηλοοῪ χίοε ελλὰ ΤΕ ἀρ ΟὙΛΛΟῪ ΠΝΗΒΕ λΛΛΛΟΟΥ 

ὁ ποχίλλδρροο πνδουχίοορ κλλο. ἄγω πεχδοὶ πᾶϊ χὲ ἐκ" ΔῪ 

ἔγώηρε πἰπρώκλλε ἀγὼ δαχῖτ'᾽ δα κτοῖ Εβ0ἋᾺ φιλὶ περοιλλὰρ- 

τροο. δῖ ΠΤΡρεν ΚΤ οΝ᾽ ΔΎΩ εἰὸ ΦΗΗ͂ ΤΕ παζοοπ οι ΤΑλ πεοπο- 

τοῦ "πεχίδλδρροο πόὶ ΟὙωηΝ πάω ἔλλᾶ στε ποὰ πίοδ »"1ν 

8 πᾶὶ 3'3λοὶ. δΎνω πεχδεο πᾶὶ χὲ Πεϊδλ ΟὟ ΕἸΝΗΥ ΕΒΟᾺ ετ τἃ- 

9 λίλδίδ. τε πεορᾶνπι. ΟΝ πὲ ΠΕΚΡῸ ΕἸ ΧΙΝ τὰ πᾶ. ἄγω 

ΠΈΡΕ ΠΛΟΟΥῪ τἄπρο ἉΨΎΧΗ πἴλα' τον εἐτ ησε εορδᾶϊ ελλὰ 

πἴλλ ἔτερε πίχιίλᾶρροο πδεῖ ἐροου ποεώνϑ. 

σι 

ΣΉ, πᾷ πῶδ -- ἄαλδιοε -- ὕ]ρ. εἴ Μ., 41] ᾿ΠΒΌΡΕΓΙ τσοῖπδῖ ἸθοϊΟΠ 6 ἢ} ΠΘΌΓ, ΘΓ. 

εἴ Οτγ. ἐν τῷ μέτρῳ -- Δαττ -- Μ. αυ]ρ. εἴ πϑῦσ., ὅ0Γ. -- σγ. διηλθεν -- πκελε, Να]ρ. 

Ἰἰϑῆμ6 αὐ ἰαϊος, Μ. Ἰϑεβο, 5γζγ. - Οσσ. ἀφέσεως --- ὁ δατρδακοσωοε -- α]ρ. οἵ ΠθΡγ. 

οἱ ἰγααμχη πι6, ὅυχ. -- σταθο. χαι δνηλθεν, Μ. οἤλ. Ὁ ᾿ἰπίτῖο νϑΊϑ. 5716 δα πᾶν 

- δαχῖτ -- Μ. ψαυϊρ. εἴ Πεῦτ., ϑὅγζ. -- Οὐ. ἰἴθηι χαὶ διηλθεν --- ὃ οὰκ πίρκ ϑλδρροο (5ἰς) 
Ξ- Μ. Ψυϊρ. εἰ μεῦσ., 5υζ. Ξ-- (σσγ. οἵ. -- γηδίκιορ -- Μ. Ναυ]ρ. εἴ ΠΕΡΓ., 5υζγ. Ξ- στ. οὐχ 
ἡδυνατο διελθειν -- δ παλοον χἴοε ἕλλδτε -- Μερῃ., Ναϊρ. -- μερτγ. ἐπέμηιογαπί ἀηιιαθ, 
ΘΥΓ. [239 ο96) ταλό δ...) Οτγ, εξυβριζεν -- Δα Ρ ογάλκου....... τποκίδρροο, Μ. δαωπι 
πογαλοναλι σον ἩΟΕΆΔΟΤ, ΘΥΤ. -- ΑἸοχ. ἕὡς (ϑγι. ὡς) ροιζος χειμάρρου, Νυϊρ. 

Ῥγοίιπαϊ ἰουγοη 5, ταθς. ὡς χειμάρρου -- κα. πδαπίορ πδα -- ἴῃ ἤη. σοἄ. οηλ. δὲ 

- “πῴηρε ἰερε πιθηρε -- ροβῖ ρὰκ οπι. τὸ χεῖλος --- ἶ πτρεηκτοι (51ς) -- Ε. πα)ζῶοπ 

- Ροβί τἐπερκίαιδρρος Μ. ταροῖϊζ ες παιπεθρετδοθον δοιυῶπι; ἴηἴτα ἀαΐθηι 

Οη1. ἕλιδυτε - σφοῦρα --- ὃ ἔτε πεορδῆ οἱ (Ε. οἵ. ο") πε πεκρο -- Μ., οεἴοιϊ οπ,. 

- Ροβί “τὰ πῶδ' σοά, οὔ, χαὶ κατεβαινεν ἐπι τὴν ἀραβιᾶν, και Ὥρχετο εωὡς επὶι 

τὴν θαλχσσαν επι το υδὼρ τῆς διεχβολης, χαι υγιᾶσει τὰ υδατα --- 9 δΎω ΠΈΡΕ 

5466 πη ἤπ. (Ε. οὔ. ερρδὶ), Μ. οὐορ ΨΎΣΗ πιβερ ετοπ εθπδδίφει ἔῶρηι 

“δι πιβες εὐᾶρε ΠΕ ΔΟΥ πηον ἔχώον οσεμδώπεον, πος ἤθη ὌῸ]Ρ. οἵ ΠαΡτ. οἱ 

ΟἸιη15 απΐηια Ῥ»͵ἹΡ6718, 4446 56γρῖΐ:, φμοσμηιᾳο γΦΉ6 71 ἰΟΥ̓ΓΟη1.5, νῖνοί, τ. και εσται 

πᾶσαι ΨυχῊ τῶν ζωων των εχζεοντων, ἐπι πάντα εφ᾽ α ἄν ἐπελθη εχει ο ποτά- 

μος) ζησετάι. 

- » πἴ “ὦν “π΄ ΠΠ᾿ .- 

χες. ΧΙΝΙ, 4-0. 

ΑΛ  ΥΡΛΆΤΝ ε τν ΤΕ Δ ΑΛ  Ύ  Ὴ ύ ἢ ἐ 

μὰ ᾿ γῊν Αι ν 1, νι ᾿ , 

ΡΟΝ; 



Εν ἜΣΤΙ, 

ἣν δε; ὁΟ ει, 

ΡΟ]. ὃς 

ὙΥ ΟἿ ΝΥ ΣΎΝ αι." γον ΣΝ βο ὰ "Ν“ ἌΣ ,, “Σ ἡ Ἀν Το Δ ΝΣ πον ννταν ἐάλοΣ ΜΌΡΤΩΝ 
᾿ ᾿ .Ὴ ὦ ν »͵ν Δ, τς 

' ἣ μ᾿ Ἴ ν᾿ ν 5 Ψ 

ἌΔΗΙΗΔ ΠΕΠΡΟΦΗΤΗΟ 

ΤΟΤΕ ΠρώλλΕ ΕἼ ἈΛΛΑΔῪΎ ΔΎΛΛΟΡΟΥ Ερὲ ΝΕΎΦΟΙΪΤΕ οί ὟΝ 
ΝΕΎΚΛΑΒ Τ᾽ ἈΝ ΝΕΤΆΛΗΡ ΕἘΝΕΎΥΟΎΕΡΗ ΤΕ ΔΎΝΟΧΟΥ ΕἼΆΛΗΤΕ 

Ὁ ἩπΤερρὼ ποὰ ΤΕ ΕἸΤΑΛΟΎΘ᾽ εβολχε ποδιιόολε πόὶ πᾶχε 
8. ἈΚ ΠΡΙρῸ τερρῶ λὲε ΔΎΤίθε εἰλλᾶ στε. δΎω πεϊολλπ τ οε- 

Ἄρδκ »“τιἰἱδὰκ δι τενᾶκω ΔΎΡΕ ΕΥ̓ΆΛΗ ΤΕ ΠΝ Τερρ ΕΥ̓ΛΟΎΡ, εὐ- 
ἈΔΗΡ᾽ ΔΎΩ ΝΕΎΛΛΟΟςΘε ΜΉ ΛΗ ΤΕ ᾿ποῦᾶρ, εὐρὼς ἘΠ ΟΥΤΕ ΔΎ 

9ι. ΕὙΤῚ ἙΟΟΎ Ἡπχοεῖο. ἃ ἄζᾶριδο Ἅε ἄρερᾶ Τὸ Δ Ὺ δΔο- 
«ΟΔΗἋΔ Ν π εῖρε ἀγὼ Δ οΎΝ πρδ ΟΝ ΤΆΛΗ ΤΕ Ἀπκώωρτ εχ 

Ὁ ἌΛΛΟ χΧῈ κολδιλᾶ Δ Ὺ πχοεῖο ΠΝΟΥΤΕ ππεπνίοτε κολιδλλᾶ- 
8 ἀτ΄ ΔΎ πεκρᾶν ορὰ ἙἘοοΟΎ ὐἂ πίενερ. ἃ ΠΡΉΟΚ ΟὙδλίκδϊῖοο 

εορᾶϊ εχν ϑφϑῶβ πἴλλ ΝΎ Δκα ΔΎ πΈΚΟ ΒΗΎΕ ΤΗΡΟΎ οῆλλε πε’ 
ΔΎΩ ΝΕΚΘΙΟΟΥΕ '"ΤΗΡΟΎ ΘΕΟΟὙΤΩΝ᾽ πκρᾶπ ΤΗΡΟῪ οῆλλε πε. 

97 Ἴδγυω) πρᾶὰπ χλλὲ πὲ π τ ἂκὰ ΔῪ κᾶ τὰ ϑφϑῷβ πιλὰ πτὰκ- 

ΝΊΤΟΥῪ εἐρρᾶϊ εχὼν ἀΎω εορᾶϊ εχνὺν ΘΙεληλΑ Ὑπολίο ΝΉΠΙΟΤΕ 
χε δρᾶϊ δοὴὶ' ΟὟΕ ἈΝ οὙρὰπ ἄκεινε ερρᾶι εχὼνπ πηδᾶὶ τη- 

8. ΡΟῪ Ετβὲ πνοβε χε ἄγρποβε ἄγω ἄνδνολλεῖ ἀποᾶρων 
99. ΕΒΟἋΔ λλλλοκ᾽ ΔΝΡΝΟΒΕ ΟΝ ρὼβ πἴλα ΔΎ πενοώτας ἣ- 

ΝΕΚΤ ΤΟΔΗ᾿ ΟΥΔΕ ππενρἄρερ, ΕΡΟΟῪ ΟὟΔΕ ἈΠεν ΔῪ κἃὰ τὰ 9ὲ 
πτᾶκρων ΕἸΤΟΟΥ Ν᾽ χεκᾶο ρὲ ΠΠΕῚ ΝΑ ΝΟΥ πὲ χἴλλον. 

80 ΔΎΩ φῷβ πἴλα ΝΎ ΔΚΝ ΤΟῪ εἐρρᾶι εχων᾿ ΜΝ ρῷβ πιϑὲ 
1 ΠΤ ΔΚΑΔΎ πΝὰν ΝΥ ΔΚΑΔῪ ορδὶ ΟΝ οὙὐρᾶπ ἈΝ ΟὟε. ἄκτδδν 

εορᾶ!: ΕΤΟΟΤΟΥ πρηάνολκοο πχᾶχε ΝΑ ΠΟΟΎΤ ἃ ΤῸ ΔΎΩ ΝΟῪΡ- 

ὃ. ΡῸ Πρει χιΝ δον ΔΎΩ ἈΧΠΟΝΉΡΟΟ πᾶρὰ πκᾶρ ΤΉρΡ. ΤΕΝΟῪ 
δε ποτο πὰν ἂν εοὐὼν πρῶν᾿ χὲ ἀπε ΚΝ ΟὙΝΟδΝ δ ὠὐπε 

ἘΠΈΚΘΑΣΘΧ ΙΧ ἊΝ πετώθλλθε πᾶκ.. 

Ῥδηΐθ]. ΠῚ," ἐρε πευροῖτε ορίωου (Ε. πευκΆδβε)......... ΕἘΠΕΥΟΎΕΡΗΎΕ, Μ. πεὶὶ 

πογοδρθδᾶρδα πελλ ΠΟΥΘΩΟΥΙ ΠΈΛᾺ ΠΗΕΥ ΎΔΚΎΗΟΥΤ ἔπεποηδι πρᾶτον πεαὶ πουϑϑωο, 

ατ. σὺν τοις σάραβάροις αὐτῶν χα! τιαραῖς χαὶ περιχνημισιν -- Δαῖο δυποκον ςοά. 

οὔ. καὶ ---- 3. Ἅε, σϑίθι χαὶ --- ὃ δατεπᾶκω (ΕΒ. δα τεπιδτω) Ξ αβδεναγὼ -Εἰ οογϑὲ 

Μ. οὔ. οαητίσι!ηλ {τ τὰ ΡΌΘΓΟΓ Δ -- δ᾿ Ἅε -- ϑυΓ., Οἵ. καὶ -- Ηὶ δὲ ταν τε πκῶν 

-- 5 αἰῖθυ. κολδαδδῖτ ρῖῸ χαὶ αἰνετος -- ἢ Ε. χατκ - ἂηῖϊα πεκο νυ οπὶ. Χχαὶ -- Αἰζοτ. 

τΉρΟῪ ΘΎΓ, -- Οτ, οἵ. ---- "Ἶ τποΐλιο, Να]ρ. εἴ ατ. τὴν πολιν τὴν αγιᾶν (ϑγτο-ίοχ. σας 

ΑΙοχ. 44. σου) --- “ἢ δηδηοακεὶ τ ἠνομήσαμεν -- Ὁ Ἰηϊτῖο οὔ. καὶ - ἢ. πρὼβ πιαὲ 

--- δ ὁπ ογρᾶπ αἱ ονάλε, Ν]ρ. ὅυγ. οἵ αὐ, ἐν ἀληθινὴ Χρισει --ι ᾽ οτὰ. καὶ ἂἃδ ἰηϊτὶο 

-- ΜΔποοτατνο ΡΙῸ χαὶ ἐχθιστων ἀποστατων - Ε. τηθπάοθο πΎρροὸ -- Ἱξποπηροο. 

πονηροτάτῳ --- δ᾽ ωπε - ϑγτο-ποχ. εἴ γαῖ., Ναὶ. οασπὰ τι ἐγενηθημεν. 

Ὅλη. Π]| 221-32. 
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3. ἙΤΉΡΟΥ. κομρᾶδᾶδτ ορδϊ οὶ περπὲ ᾿Ξ ΠΕΚΕΟΟΥ ετουᾶδβ' βεῦτι 
δι κολδλλᾶ ΔῚ ΔΎΩ κρὰ ἙἘΟΟῪ ὧὐὰ πἴενερ. κολλδλλᾶ ΔῈ πετ- 

σώττ᾽ εορᾶϊ εχὲν ἘΝ ΝΟΥ͂Ν ΕΤΡΆΛΟΟΟ εἐρρᾶϊ εἐχν πεχδιρου θῖν 
Ὁ κολᾶδλιλ δ Ὁ ΔΎΩ ΚΧΟΟΕ ὐἃ πεΐενερ. κολδλλᾶ τ εορδὶ 

εχλς πεθροΐοο ΠΝ ΤΕΚΑΑΝ ΤΈρο᾽ κολλδλλᾶ Δ Ὑ ΔΎΩ καοοε ἃ πὶ- 

56 εΐερ. κοβμδιαδδ τ ορδὶ κι πεοτερηωλκὰ π τ πε κολλδλλδ ἃ Τ 

τ ΔΎΩ ΚΎΔΙΗΥ ὐἅ πἴενερ. ὄπερβηΎε ΤΗΡΟῪ ἈΠπχοεῖο ΟΑΛΟῪ 
58. Ἐπ᾿ ΧΟεΐο᾽ ΟΥΛΟῪ Εροῦ] ΝΉΕΤ π᾿ χῖσε κλλλοοῦ δ πειεπεῦ ἈΛΠΗΎΕ 

9 ΟΛΛΟΎ ἐπ᾿ Οεΐο ΟΛΛΟῪ Εροῦ] ΝΤΕΤ π᾿ χῖσε κλλ100} ϑὐὰ πίέπερ. πᾶτν- 

ΣΈΔΟΟ Ἀπχοεῖο ΟΑΔΟΎῪ ΕΠΧΌΟΕΙΟ ΟἈΛΟῪ ΕρΟΟ] ΝΤΕΤ Π͵ΧΊΟΕ ἌλλλΟΟΙ 
ὁ οὰ πίενεθ. “ΔΔΔΟΟΎ ΤΗΡΟῪ ΕΤΟΙΧΝ ὙΠῈ ΟἈΛΟῪ ἘΠ ΧΟΕΙΟ᾽ ΟἈΛΟΎ 

ὃ] ΕΡΟΩΪ ΜΤΕΥ ΝΜ ΧΙΟΕ ψ5Ά100, Οὐ πίενεο. πόδλα 'ΤΉΗΡΟΥ Ἀπχοεῖο 

5. ΟΛΛΟῪ ἐπ᾿ Οεΐσ᾽ ΟὙΚΟΎ Εροο] ΠΝ ΤΕΥ ΠΝ ΧΊΟΕ ψλλλοο Οὐἃ πίενερ. ΠΡΗ 

ἈΠπΠΕῃΡ ΠΟΟρ, ΟΛΛΟΎ ἐπχοεῖο ΟὙΛΟΥ ἐπχοεῖο Ν᾽ ΤΕῚ π᾿ χίοε ψλλλοο} δ “6ο]. 2. 
8. ΝίΈΝεΟ. ΠΟΙΟΎ ΝΎΠΕ ΟΑΛΟῪ ἐπχοεῖο ΟΛΛΟῪ Εροῦ] ΝΤΕΤ Π ΧΊΟΕ 

Ἄλλο] οὐ πίεπερ, 

9 ΔΝΟΚ ἌΔΗΙΗΣ ΔΙΝΔΎ ΟΝ ΟὙρορδοῖς π ΤΕΥ Η, ΝεΪΝ ΔΎ πὲ ΕΣ 

οδητοΎκω εἐρρᾶὶ ποηθροποο ΔΎΩ περὲ πᾶπδο ον ΠΕΟΦΟΟῪ 
δλοοο πε τειοβοω Ἅε πεοογώωβ πϑθὲ που τίν᾽ ΔΎΩ περε 
πιῶ πτεοᾶπε Ο ΘΕ ΠΟΎΘΟΡΤ ΕἸ Τ ΒΒΗΥ ΔΎΩ πεθρονοοῦ ΝῈ 

ιο ογσᾶρ πκώρτ πε΄ ἐρεὲ πε ΤΡοΧΟΟ ὁ πκώρτ ΕἸ ΑλΛΟΥο. ἄγω 
ΠΈΡΕ ΟὙεΐερο πκωρτ εττοκ ἈλΠεο 510 Εβο λ΄ ἐρὲ οῆῦωῶο πῶῶο 

ωλε δα ΔΎΩ ἔἐρὲε ον τ βδ᾽ τ βΒδ᾽ ἀρερὰ ΤΟΎ ἈΧΠΕΟΚΑΤΟ 

Εεβολ᾽ ἄγω δορῆλοοο πόι πεκρί τηο δον προηχουλλε. 
" πεϊδώςυὝὐ᾽ πὲ ΠΤΕΥΝΠΟΥ ΔΎ δίοω ται ἐρ ΠΦΡΟΟΎ εὐο π- 

ὠᾶχε' ἔερε πτὰπ χὼ "»λλοου πε ΔΎ πὲ δὴ ΤΟΎΡΩΟΥΤΒ κ᾿- ΡΟ Ρξ: 

ἢ Ε, πρπε --- "ἢ πε; διρογβῖν (510) -- αἰΐογ, κολλδαλδδιτ ΡΙῸ χα αἰνετὸς; Εἴ 5ἷς 

Ραϑϑίπῃ -- πεΐεπερ, ἴτὰ εἴδη νυν. 57 --- ὅὅ οὰκ πεοτερηώμδ (Ε. πεοτερεώωμιδ) -- εν τῷ 

στερεωμάτι --- δ᾽ πρρφοον τηροῦ -- αϊρ. ἀἰΠ4π6 πλαϊτ, ΟΥ. οχ Τποοάοιίοης υδατα 

και πάντα; εἴτ, Ἐ16]ὰ δά ἢ. 1. --- δ' πδόλς τηροὺ οὐδοὺ --  ]ρσ. ϑυγο-πποχ. 4]1148ς, 

Οτγ. εὐλογειτὼ πᾶσα ἡ δυναμις --- 5΄ αἰζογ. επκοεῖο αραπάαϊ --- ΝΠ], " δπὸκ ἈδΔιΗ Ἃ 

ἘΠ (ΗΔ)... ΤΤΕΎΓΘΗ ΟΧ νἱβίοῃἱθ ἱπΠ|[10 ν. 2; Π.Π15 Πος ἴῃ ἰοςο οΧ 1115. [650 115 

Παδεῖ -- οἵτ πεείϑοον, σοΐογὶ ἡμέρων -- Ἅε, Μ. εἴ στ. χαι -- αἱτ. ἄνω -- Μ., ςαζετὶ οΠ1. 

- πε τροῦζοο Ξ ον τροῦχο! αὐτοῦ --- ᾽ἢ ΔΎΩ Ρτπ1. ΓΟΙΙ4Ὸϊ ΠΟ ἀρποβοπηῖ -- ροβῖ ετοὼκ 

Μ. εὐ 50Γ. οἵ Αἰοχ, δάἀά, εχ πορευόμενος -- αἷς, δΎω -- ΚΓ.» 4111 οι. -- πεκρίτηο -- ὃ 

κριτής, (οίοτί χριτήριον -’ αηἴα Δα ον οοά, οΠ1. χα! --- [Ἢ πτεύπου, Μ, πο ουπον 

ἐτελλλαδ - τὸτε -- δγω δίοωται ἐρπρροον, σοίογ! ἀπὸ φωνῆς -- Ροβῖ πτᾶπ ςοά, 
ΟπΊ, Ετλλλλδι -- πεΐιδν πε - Μ, αν. ΠοΡΓ. οἵ ὅ'0Γ. 80} αϑίογίβεο, ΟἿ, οπῖ. 

Πλη, 1ΠΠ, 522-63. ΝΙ], 9-11. 

"} 

ἐ ἀπ δ΄ 1 



βγ ΣΠ, 

Ῥ- Ῥπε: 

ΘΌ} δ. 

ΕΘ: Ὁ. 

δ 18 

πεθΎυρίον" ἄγω πεηουλαὰ ΔΎΤΑΚΟΟ ΔΎΩ ΔΎταδΔοα ἐπκωρτ' 
9 ἐρῶκρ, ἀλλο. δἄγω ΔΎΧΙ ἈΠχὼκ ΝΎ ΔΡΧΗ ἈΚ πεξοΎοΙ ἃ 

πΝεθηρίον᾽ ΔΎ ΔΎΤ πδΎνή πουῶπρ, ἃ οὙδεΐω ἈΝ ΟὙΧΡΟ- 
3. 0. πεν ΔΎ πὲ δὴ τρορδοῖο ΤΕΥ ΘΗ" ΔΎΩ εἴς ΦΗΗ ΤΕ πθε 

ΝΟΎΦΘΗΡΕ πρώ ϑλκε᾽ ΕἸΝΗΥ ΟΙΧΝ ΝΕΚΔΟΟΔΕ ΝΉΎΠπε' ΔΎ δΔοθὼνΝ 
ΕΦΡΟΥῪΝ ἐπὰ ΤὙΑΡΧΗ ΟΝ ΝΕΟΦΟΟΥῪ ἄγω Δαεῖ ἈΠΕΟ Δ ΤῸ ΕΒΟΔ. 

" δῖ πᾶς πτδΡΧΗ ἈΝ τΤεξουοῖϊδ ἈΝ ΤΆΛΝ ΤΕρο ΔΎΩ 
πλδοο ΤΗΡΟῪ ἢ ΝΕΦΎΔΗ ἈΝ πδοπε πλδο᾽ ΔΎΡ ΟΦ ΛΡΔᾺ πὰ" 

πΕρε τειεξουοῖϊδ Ἅε ΠΝ ΕΒῸΔ ὧὐἃ ἔπερ, πενερ.' πὰ τ ΓΟΎΩ" 
16 ΔΎΩ ΤΕΘΛΑΝ ΤΈΡΟ᾽ ΟὙΔῪ Τἄᾶκο ΤΕ. ἄνοκ λε Δΐωῳω ΤῸΡΤΡ δδ 

ταΨΎΥΧΗ" ΔΎΩ προρδοῖο π᾿ τ ἀλπε ΔΎΟ ΤΥ εκλὰ τε ἄνοκ ἍΕε 
λδνίηλ'᾽ ΠΝ Τερεϊν ΔΎ ἐνὶ ον τἄρορδοῖο εἴπκοῦντκ. 

ΟΜΝ ρορρρἕρἕἐοΠσἔοι«ὌοἘΕὃὌδσ“ τροπὴ ππρπΠοΠοΠΠ|ῥῥΊ 
18 νὸς, [Δι  ΤΟΡΤΡ᾽ ἄῖρε ἐοςρᾶϊ εχϑὶ πᾶρο εχλε πκᾶρ᾽ δοχωρ, 
19 ΕΡΟΙ Δ Ττᾶφο ἌΛΛΟΙ Ερὰ 1 ΕΝ ΝΔΟΎΕΡΗΤΕ: πεχδοὶ χε εἴο 
δῆτε ἄνοκ ἔνδὰ τᾶλλοκ ἐνετ πᾶθωπε ΟΝ ΘΔῊ ΝΤΟΡΥΤΗ: ΕΤῚ 

90 πὰρ θορᾶοίο ζ00π ΕὙφΔῊ ΝΟΎΟΘεΙ :- ποῖδλε Ν᾿ ΤΑΚΝΗΔῪ Ἐροοὶ 
8] Ερὲε  ΤὰΠ Ἀλλ πὲ ΠΡΡῸ ΝΆΠεροοο ΜΝ ἌΜΔΗΛΟΟ: ΔΎ 

πόιε πβᾶδληπε πὲ ΠρΡρῸ ΝεΝφελ'ΔηΗΝ : ἀῶ πνοῦ πτὰἂπ ΕΤῈ 
ὃ Μ͵ΆΛΗΤΕ ΠΝεΕΟΒβΔλ᾽ ΝΓΡΓΟΟ πὲ Ππρρο πώῷῶορι - ἄγω πᾶϊι ἣπ- 

τἀοονγώς δ" ἃ α΄ ΤΟΟῪ π τ ὰἂπ εἴ ἐορᾶϊ οἂρὰ το :- ΠΤ ΤΟΟῪ ΝΡΡΟ 

1 ἀρπεθύυριοι -- τὸ θηριον -- ΔΥῸ πεηοῦμδ ΔΎτδκοο δΎω -- ϑυτοςῆεχ. εὐ Μ., 
41 οἷ. ροβίγεομχλα μη δύω, Οτἴάθς χαὶ ἀπώλετο, χαὶ τὸ σωμα αὐτου --- ᾿" ΔΎ 
δήφχὶ... ἩΠΕΘΉρΡΙΟ ΡΓΙῸ χαι τῶν λοιπὼν θηρίων μετεσταθη Ἢ ἀρχὴ - πουῶπϑ, 

Μ. - ὅτ. μακροτὴς ζωης --- ἰδ Μ. ρῥγαθηλτϊ οὐὸρ -- επὰ τᾶροον ὃ πεο δον ΡῖῸ τοὺ 

παάλαιου τῶν ἡμέρων -- Δα εἰ κκπεοαῖτο Εβ0Ὰ, Μ, δύεπο ἀκπεοῖχθο --  αἷδ. εἴ Ποθυ. 

ἦπ σοηϑρθοίμ οἷμις οδιμίογμηί οι, Ογ. προςηνεχθη αὐτῶ, ϑγτοςῆοχ. τϑλον «ϑυδιο 

ον οοον (ΠἸΆΓΡ. ταϑϑῷ} κϑσμο φϑιθλονο τας δ δα ΐ - Ὑα]ρ., οοτετὶ εδοθη -- τεξοὺ- 

οἵδ, ΓΘ ῸΪ ἢ τιμὴ --  Μ. οὔ. ρῥγῖηγ. δγῳ -- πᾶοπε δραηάαϊ -- περε τεαεξονοῖᾶ...... 

πέπερ, ΡΙῸ ἡ εξουσιὰα αὐτου εξουσιὰ αἰώνιος --- ᾿ἢ Δποὸκ Ἅε βὰς ἴῃ ἢη., Μ. - τ. 
» - Ν 

εφριξε τὸ πνευμὰ μου ἐν τὴ εξει μου; ἐγὼ δανιηλ, χαι αι ορασεις τῆς χΧεφάλης 

μου ἐἑταρασσον με --- ΝΠ, ᾿δ διζτορτρΡ δἰϊὶ πο ἃσποβοιηΐ -- ἃπῖο Δοκῶ, οἵ Δα τᾶϑο 

οατὰ Μ. οὔι. και -- πδογέρητε -- Μ. εἴ ΑἸεχ., αγ. οἷν. μου --- ἢ Μ. Ξ- ΑἸἰοχ. Υυἱξ. 

οἵ ϑυγ. ροβῖ πεχδο δή. μοι -- Θορδοῖο....... πουδεῖυ - εἰς χαιρου περᾶς ἢ ὑρᾶσις, 

Μ. ογὐοηνοῦ πὲ πε οὐχιυκ - Ἅ υὶρ. οἵ ἤθῦτ, ἀαδοὶ ἱθθιρες ἥπθηι σαι, ὅσ. ἰλδὰς 
ΟῚ --- -- -“- ᾿ : Ν 

Ὁ μαχπεροοο ἈΠ τλιλη κοῦ - ΑἸοχ. οἵ αῖ., τοϊϊααὶ μηδὼν καὶ 
περσὼν --- " διω ρυίηλ. τ- Μ, μθῦσ. ὅυγ, οἵ ΑἸοχ., τ. οὔ. -- πεη  ε ἈἈΝΗ 5 ἐλληνων 

Ιαρὺ βοδαα 9 μωϑιν - 

- Μ. οὔλ, ὅτε ππτάλητε (ἢν ΕὙΜΎΑΛΗ ΤΕ) ΠηΘΟΩΒΔᾺ. 

ὕλη. ΥἹ, τ2- τς. ὙΠ, 18-22. 
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ΝΕ ΕὙΝἃὰ ΤΩΟΥΝ Ἐβολρλε πεοιϑεθῆοο ἀῶ ορᾶϊ δὴ Τεοσοόλα 

5. δ "ςς ΦΡΔΑΙ Ἅε δὴ 9Δὴ ΝΤΕΥΆΝΤΕρο᾽ εὐδπχκ ΕΒΟἋ πιδὲ 

ΝΕΎπΟΒε: πὰ ΤΟΟΥΝ ΠδῚ ΟὟΡΡΟ πᾶ τῖπε οχλ πεοδο᾽ εὐ εἴλλε 

ο4. ἐνεπροβληλᾶ" δΔΎΩ εὐχοοὺρ πόϊ τεοσολι: ΔΎ δρᾶϊ δὴ 

τεοσόνκι ἀπ΄ ἀῶ νᾶ τ ἄκο πες πΗρε. ΜΟΟΘΟΟΎΤ Ν᾿ Π  εἴρε" 6}- 

95. Τἄκο ΠΝΕΤ ΧΟΟΡ πλᾶοο ΕΤοΟΎλᾶβ. ΠΝΟΘΟΟΥΤΝ πόι ππᾶ-. 
ΦΒεο ἀκ πεηικλδ Ἃ - ἙΟΥ͂ ΟὝὟΚΡΟΩ Φ΄ὴ᾽ τεηδῖχ: ποχίοε ΜΟῚ ἘΣ ΡΠ 
πεορη τ΄ πὰ τἄκο πρᾶϑ, ΟΝ ΟΥὙΚΡΟΟ :- πα ἄρερᾶ Τὰ εχλλὶ πτᾶκο 

9. πϑᾶϑ,:- ΠΕ ΟὙΩΘΟ »ΚΛΛΟΟῪ Φὴ ΝεΕΟδ ΙΧ ΠΘΕῈ ΝΟΝΟΟΟΎΦΕ: ἄγω 
θορἄοίο ΠΡΟΎΡΕ “1 Φ᾽ ΤΟΟΎΕ' τᾶ! Ν᾿ ΔΎΧΟΟΟ ΟὟΛΛΕ ΤΕ ΠΠΤΟΚ 

1 Ἅε τωζῶϑθβε πϑορδοῖο χε εὐοοοπ πρᾶρ, ΠφΟΟῪ -ὀ ἄποκ λε λᾶ- 
ΜΗΔ ΔΙΈΝΚΟΥΤΚ διλοόλεχ᾽ ΔΎΩ ΔΙΤΓΩΟΥΝ ἄϊεῖρε ππερ ΒΗΎΕ 
ἌἈΠΡΡΟ᾽ πεῖερ πηρε Ἅε πθορᾶοίο "τ ΠΕτΤΕεῖλλε Εροο :-: 

ΙΧ ἜΤ ΛΕΘ ΛΗ ΤῈ προρδοῖο -- Υ ΠΟΙ ὧν 

1 δρᾶι οὴὲ τορπε προλῖπε ΝᾺ ΔΡΙΟΟ ΠΟΟΉρΕε Ν ΔΟΎΗΡρΟΟ᾽ Εβ0- 

δ... πεοπερλλᾶ ΠΑΛΗἌΛΟΟ᾽ πᾶὶ ΝΎ ΔΟΡΡΡΟ Εχὲν ΤΆΆΛΝ ΤΕΡΟ ἣ- 
39: πεχδι:δλλδιοο:"ὀ ἄδνοκ Ἅλε Ἄ Δ ΝΙΗΔλ' διεῖλε ορδὶ οὴ πχῶλλε 

ΕΤῊΠπ ππέεροπε ἤπᾶχε Εἶπε πχοεῖο πα πῶρ, ὐἂ τερη- 
ἰδ πεπροφητηο δε προλπε ἐπχκ ΕβοᾺ πῶς π- 

θληλ: δύυῶ διΐ »πᾶρο πᾶρρλα πχοεῖο ΠΝΟΎ ΤΕ, ξτΟῖπε 
τ οᾶ ΟὙΔΗΔ' »ΛῊ ΟὙΟΟΠΟ᾽ ΚΝ ΦΕΝΝΗΟΤΙδ᾽ ἈΝ ΟὙσΟΟΎΝΕ:- ἾΡ- Ρηξ : 

4 διῶ ληΗΣκ ἐρρᾶϊ ἐπκχοεῖσς πᾶ ΠΟΥ Τ ε΄ ἁΎΩ ΔΊΕΞΟΛΛΟΖΟΤΈΕΙ εἴχ σε τὶ 

ὧν 

“ἢ πεηφεθπος -- ]ρ. εἴ ΟΓ, ΠΕΡΓ. ὙἹΔῚῺ , 50Γ. οὗ. βαδὶ κο) Μ, περίθροποσ 
- ἢ λε, ϑυγ. - στ, και, Μ. οὔϑ. -- ηἴα εχεῖλδε σὰ Μ. οπλ. χαὶι -- ἐπεπροβληλεδ τ- προ- 
βχημοτα, --- ““ ἐσχοορ - χράταια, Μ. ςπη1 ὅ50ζγ. οἵ Ἅα]ρ. εοεδλιδϑι -- δ δρδὶ δὴ 

πτεεισύκ δι -- Μ, Ψα]ρ. ΠοΡΓ. ϑυτος-ῃοχ. ΑἸοχ. δἰΠ!4ὰς, Οἵ, οπΊ. --  Μ. οὔ. πο οοον τ τ’ 

ποεῖρε -- ἸΤΆΔΟΟ, σοίοτ! χαι λαον --- “ἢ ἩδῚ πεοιφην -- ϑύγο-Ποχ., Μ. ΠΘΡΓ. οἵ ὅτ. εν 
ἊΝ -- --- ᾿ . 

καρδιὰ αὐτοῦ -- οὐ ΟὝΚρΌςΙ -- ϑυζγ. οἵ ὅγ., Μ. ὄγειῖς πεο ρος! -- ἀλλλοοῦ Ξ- Μ,, ΓΟΙῸ ΟΠΊ. 

- δῆ πεασίᾳ -- Μ., ὅυγ. - σγ. ἀρβαιθ αυτοὺ ---- 5 Ἅλε, Μ. οἵ ὅτ, χαὶ -- Μ. τϑοκ Ἃ ΔΗ ΗἋ 

-- Ι46Π1 Οὔ. “ε εσιϑοοπ πρδρ προοῖ ; ὅυζγ. εἴ τ. οὔ. εοοοπ --- “ἢ ἍἋ6 ΡΓΙη1., α]ρ. 

ΠοΡτ, οἵ τ: χα: Μ, οἵ ϑυζ. οπι. -- ἢ, εἰβκοῦτκ -- δι οσ ες -- δι οχλες, Μ. διώπι 

-- Δε αἰτοῦ, ΡΓῸ χαν -- αὐἷς πετεῖλιε ἔροῦ, ΓΟ 401 χαν οὐχ Ἣν ο συνιὼν ---ἸΧ, πος σαραϊ 

ΟΧ Θοάθπ τη8. Θὐ1ἀ1{ ΕὙΙ ἀοτῖς 5 Μύπιογ ἴῃ « ϑροοίηιομ νογϑίοπμηι 1)αη]ο 115 σορίϊσαγ7)1,» 

Ρᾶρ. 55 5644.,| Κοηιαο 1780 ---  Ε. πδοονηροο --- 5 Μ. Ναυϊρ. Ποῦγ. ὅγγ. ΑἸοχ. δ!Π4ὰ6 

ΡΙΓΑΘΓΉΪ. ἐν ἐτει εν. τῆς ὕσσιλειας αὐτου -- ἍεΕ 5015 Παροῖ ϑ4ῃ1:4. -- ΜάηϊοΓ δειάβε. 

- Μ, ὅεις πιχώνμ -- απώδαε..... ὧδ ἍΜ ψ]10. ποθι τοί τ. ος εγενηθη λογος 

χυρίου πρὸς - Μύητϊεο τερελλιδο -- ἡ ΕΗ, δι πδρο -- Ιάοπι ρετηοτοιδ, Μίύητϊου απ 

Φημηοτιδ. ΡῬΙῸ εν νηστεισις -- Μ, ἴῃ ἤη. αἀά, τερα ΟὝΚεραλι τ Ἅα]ρ. ὅυγ. ΠΘΡΥ, οἵ 

ΑΙοχ, --- ὁ Μύπιίογ διλεὰκ ; Ψα]ρ. Ποῦτ. ὅυτγ. οἵ στ, ργαθιηϊτῖ, καὶ -- ΔἸες ολκΟἌοτ εῖ 
Ψ ὃ “ ΄“,δΔδ" . ᾿ ΄ -- εξωμιολογηήσαμνην ; Πίης Μ. δ44, ογορ δικωΐ. 

Ὅλη. ΝΠ], 23 -- ΙΧ, 1-4. 
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Ἀλλλοο χὲ πχοεῖο πο ΝΝΟΎ ΤΕ" πεουπηρε᾽ ἐκρᾶρερ, εἐττεκλιᾶ- 
ΘΗΚΗ ἈΚΝ πεκν ἃ ΝΝΕΤ ΛΕ Ἀλλλοκ᾽ ΔΎΩ ΝΕ τράᾶρερ, ἘΝ ΈΚΕΝ ΤΟ ΔΗ:- 

ἀπερνοβε ἀν χΊν σον ἀπᾶνολλει ἀποᾶρυων εβολ᾽ ἂπ- 
ὑ ΡᾶΚΤΕΝ ΕΒΟΔ ΝΝΈΚΕΝ ΤΟΛΗ ΔΎ ΕβθΟᾺ πνεκρᾶπ "Ὁ ἅπεη- 
οὐταλ ποὰ πεκρλαρὰλ ΝΕΈΠρΟ ΦΗΤΗΟ Νᾶὶ πτᾶΎᾶχε ϑλΣ 
πεκρᾶ ν᾿ ὄπᾶϑρεν ὄπεΕΝΕρΡΟΟΥ ἈΝ πεηᾶρχυν᾽ ἈΝ ΠΝΕΝΕΙ͂Ο ΤΕ, 
ΔΎΩ πᾶρρλλ πλδοο ΤΉΡΟ Ἀπκᾶρ:" ΤΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ εοθο0π 
πᾶὰκ πχοεῖο ἀΎω πῶῦῖπε πρὸ εὔὐἰοοπ πᾶν θεὲ ἈΞΠΟΟῪ π- 

ΦΟΟῪ Ἀπρώλλε ΝΙΟΥΛ δ᾽ ἈΝ ΝΕΤΟΎΗΡ ΟΝ ΘΙΔΗΛΑ ἈΝ ΠΙῊΣΔ 
ΤΉΡΟ ΝΕΤΦΗΝ ΕΦΟΎΥΝ᾿ ἈΝ ΝΕΤΕ ΑΛΠΟΎΕ ορδὶ οὰχκ πκᾶρ, ΤΉΡΕΙ 
ἩΤΑΚΧΟΟΡΟῪ ΕΔΟΔ ΝΦΗΤΕ : Φρᾶὶ ο΄ὴ ΤΕΥ τά τοται π- 

8 τἄγδδο ΠΡΗΤΚ πχοεῖο : πωῖπε ἈΧΜΠΡῸ εὐἰϑοοπ νᾶν ἈΚΝ 
πενερωου ΔΎ πνδροζνδΝ᾽ ΜΛ ΝΕΝΕΙΟΤΕ πᾶ! ΝΜ ΤΑΝΕρΝοΟΒε: 

9 ἈΚΛΆΝ ΤΟΝ ΦΊΤ ΗΟ ἈΝ πκὼ Εβ0 λ΄ ΕὙΟΟΠπ πᾶκ πχοεῖο πεὴν- 

ΠΝ ΟΎΤΕ χε ἀποᾶάρων ΕΒΟᾺ ΔοΚ δῶ Ἑπενοται ποὰ 
ΤΕΟΆΛΗ ἈΠΧΟΕΙΟ ΠΕΝ ΝΟΥ ΤΕ ΕΤΤΡενΆλοουυε ορᾶϊ ολλὶ περ πολλοῦ᾿ 
πᾶι ΠΤ Δ τ ΔΔῪ ἈΜΠΕΝΈΛΑΤΟ ΕΟ ΟΝ Τσιχ πνεῖ δ πε- 

ι Προφητηῆο:: δΎω ΠΙΗῊΔ ΤΗρΡῸ Δοαπᾶρᾶ βὰ ᾿ἀπεκνολλοο ΔΎΟ 

ΔΎΡΔΚΤΟΥ ετλιοται ποὰ ΤΈΚΟΜΗ: δα εῖ εἐρρᾶὶ ἔχὼν πόὶ 

ποᾶφου ἍΝ πᾶνδοῦ ΕΤΟΗΡ, οφλ ΠΝΌΛΛΟΟ ἈΞΑΛΟ ΟΎΟΗΟ ποαλρὰ Ἃ 
19 ἈἈΠΝΟΥΤΕ: ΧῈ ἄΝερνοβε ἐρο γώ Δα τᾶρο ἐρὰ ΤΟΎ ππεο- 
ἄχε᾽ Νᾶϊ ΝΎΔΟΧΟΟΥ ερρᾶϊὶ εχυν᾿ 3. ὴὺ πρεοῖ φὰπ πνᾶϊ π- 

ὙΔΎΚΡΙΝΕ ἌΚΑΛΟΝ᾽ ΕΕΙ͂ΝΕ ερρᾶϊ ἔχὼν ΠποπΝοΟδ ἈΞΠΕΘΟΟῪ πᾶϊ 
τπουωπε οὰ ὙΠπΠῈ ΤΉΡΟ κατὰ πεν ΤαΎωπε ΟΝ ΘΙΧΗΛΙ' 

13 κᾶταᾶ θὲ ΕΤΟΗΡ φῦλ ΠΝΌΛΑΛΟΟ ἈΝΝΚΟὝΟΗΟ :-- ΝΕΠΠΕΘΟΟῪ ΤῊ- 

-ι 

ὁ εἴχ ἄκλκοο, Μ, πεχηι, σοῖοσὶ καὶ εἰπὰ -- Μπϊοι πῆοδὲ -- ππούτεπ- ]σ. ΠΘΌΓ, ϑυγσ. 

εἴ ατ., Μ. πᾶπουΐ -- ὅ Μύμτιογ μπαὰὰ νἱάϊτ πρᾶκτεν ΕβοὰᾺ -- Μ. ἴῃ ἔῃ. δἀά. ταν ὦ 
- ὅ σὰπι Μ. οὔ. χαὶ ἃ ἴπῖτο -- ρΡοβὲ πεκρᾶπ Μ. δά. ξϑουδβ -- Μίητϊογ πᾶϑρε οἵ πει- ] 

Ἁ 

εἰρτε, ρῖὸ πεπεῖοτε -- ἢ. ἴῃ ἤμπο οϑοϊϊῃτοσ οὔ. ΤΉΡΟ Ἀκπκὰρ -- ὦ ἰάθη πετλλπονε 

- πτδυύᾶδο, Μ. πττδυνερδ τοτειι ἀκάλοο, ΡΙῸ ἡ ἡθετησαν -- ΠΡΗ τ Κ παοεῖο - Μ. ϑυσ. 

οἵ ΑἸοχ., Να]ρ. ἐπ ἐδ, Πονηῖλι ---- ὃ Ἐς, Ρτορσῖο πηᾶσῖα ργδϑηλτῖ Δικ ΟΝ οἰθοοπ πὰκ 

-- ασ. εν σοι χυριξ ἐστιν ἡμῶν Ἢ διχαιοσυνη. χαὶ -- ΕΑ. «φοοπ πᾶ - πδὶ πτᾶπερποθε 

Ξ- ὅϑυγ. μεῦτ. εἴ ὅσ.» αυὶ δάδυητ σοι, ΝΡ. εὐ Μ. ἐπ ψείδιις ροορανθρεπὲ ἐπ ἐδ --- " Μ. 

Ξ-  υὶρ. πιρχ Εϑ0Ἃ -- ΕΔΟἋ ὅκακοὸκ -- ὅυτ. οἵ α]ρ., Μ. οΑΒΟᾺ ἁτὸκ πᾶς, Α. ἀπὸ χυ- 

οιου, ὅτ. οὔι. --- ἢ ΜύηϊοΙ ορᾶν ρὲ πεοηπολλοο πδὶ (δὶς), Μ. πρῦσγ. εἴ ασ. εν τοις 

νομοις αὐτου, οἷς -- Β. σἀπεπλατο -- τόῖα -- ϑυτοςτῆοχ., Μ. -- τ. ἴῃ ῥΓ, τος ἢ χλαπὰ- 

ρΡᾶβδ - παρεβησαν -- ροϑῖ ΔΎΡΑΚτοΥυ Μ. δά. ολθοκ ππεκεη ΤᾺΝ, οἵ Ρροϑῖ τεέκολιν 

(Μάμπτιον. πτεκαλη) ἴἴθαι ἃ44. πόδ -- ἀῆῖο Δαεῖ ςοά. οαπὶ Μ. οι. καὶ -- Μὰδτον ἄζιω- 

οὐονο.. ... πποῦτε --- ᾿ξ ἰάθο πρεγρᾶν, τὸ ποαρε Γρὰπ- τοὺς χριτὰς ἡμῶν. 

Ὅλη, ΙΝ, ς-8. 
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ΡΟῪ ΔΎΕΙ ερρᾶϊ χων ΔΎ Ἀπενοοπο πὸ Ἀπχοεῖο πεῖ- 
ΝΟΥ ΤΕ" ΕΤΡΕΝΚΤΟΝ ΕΒΟΔΟΝ πεν χιν δον ΔΎΩ ξεῖλλε οὶ 31Ὲ 

“ Νίλα:- ἃ ΠπΧΟΕΙ͂. ΠΕΝΝΟΎΤΕ ἴΟτΤΗΣ εἐρρᾶϊ ἔχεν '"πτενκὰἂκιδ᾽ 
ἄοεν ΤΟΎ ερρᾶϊ ἔχων ΧῈ ΟὙΔλικᾶίοο πὲ πχοεῖσ ΠΕΝ ΝΟῪ ΤΕ 

εορᾶϊ εχῖἧἣὺ᾿ ΝΕΟΙΦΒΗΎΕ ΤΗΡΟῪ πτδοηᾶδν ΔΎΩ Ἀπενο τι 
ι᾽ ποᾶ ΤΕΟΌΛΛΗ "Ὁ ΤΕΝΟῪ 6Ε ΠΧΟΕΙ͂Ο ΠΕΝΝΟΥΤΕ Ππᾶὶ π ΎδΔΚΕΙ͂ΝΕ 

Ἀπεκλᾶοο εβολρλι πκᾶρ Πκηλλε ϑρᾶὶ ο΄ ΟὙδῚΧ ΕὐΧΟΟρ-:" 
δ΄ιΎΩ ἄκεῖρε νὰᾶκ ΝΟΥρᾶν πε ΠΟΟῪ ΠΦΟΟῪ --- ἀπερνοβε' ἀπᾶ- 

ιὸ ΝΟΆΛΕΙ, πχοεῖο ορᾶὶ οὴ ΝΕΚΑΛΙ Νὰ ΤΗΡΟΎ ἈλΑρΡΕΟΚΎΤΟΟ πόδι 
πεκόω Ὁ ΜΝ ΤΕΚΟΡΥΤΉ ΕβΟΔΟΝ ΘΙΔΗλι ΠΕΚΤΟΟῪ ΕἸΤΟΎΔδΑβθ᾽ 
χε ΔΝΈΡΝΟΒε ορᾶιὶ οὴ ΝΕΝ ΧΙΝΟΟΝΟ ἈΝ πὰ ΝΕΝΈΙΟΤΕ: ΘΊΔΗΛΑ 
ἊΝ πεκλᾶοο δΎωυωπε εὙὐνπούνεδ. ορᾶι ον πεϑλλ πεῆκῶ τε 

ι: 'ΤΗΡΟΥ -- ΤΕΝΟῪ 6εὲ ΠΧΟεΙ͂Ο ΠΝΟΥΤΕ οΟὐὟἿΆΛ ἐπεληλ ψἍπεκ- 

ϑλοδλ᾽ ἈΝ περ οοπο' ΠΥ ΟὙΝ, ΕβΟἋ ἌἌΠεκρο ερρᾶϊ εχλς πεκ- 
ι5. “Δ ΕτοΎᾶἀδΔβ ΕτῸ πχδίε:.- ΕΥΒΗΗΤΚ πχοεῖ πΑΝΟΥΤΕ' 

ΡΙκε πεκλᾶδ χε ΠΟΤ ΕΑ :-- ΔΟΎΩΟΝ ΝΝΕΚΒΔᾺ ΠΥ Ν ΔΎ ἐπεὴ- 

τἄᾶκο᾽ ΜΝ πτᾶκο π,ΕΚπΠοΟλιο τἂϊ ΝῊῪ ΔΎΕΠΙΚΔ ΔΕΙ πεκρὰν 
εορᾶϊ! ἔχώοσ: χε εορᾶϊ ἀν εχἣ ΝΕΝ ΔΙΚΔΙΟΟΎΝΗ νον ἐν πᾶς 

ΠΟΎΧΕ ΠΝΈΝΑΑΝ ΤΘΕΝΕ ΤΉΝ ἈΚΠΈΚΕΛΑΤΤΟ ΕβΟΔ: ἄλλᾷ ἐρρδὶ 
ι᾽ ΕΝ ΠΝΠΕΚΑΝ ΤΟΝ ΦΊΗΣ ετπηδιυον πχοεῖο : οὐἿῆλ Ερονδ 

πχοεῖο᾽ κὼ πᾶν Εβολ πχοεῖο' ἕοτηκ πχοεῖο᾽ ἀρῖο ΕἸ ΒΗΗ Τ Κ᾿ 
ΠΥ ΤΆΛΟΚ ΠΑΝΟΎ ΤΕ, ΧῈ πεκρᾶν. ΔΎΤ ΔΎΟΟ εορᾶϊ χὴν τεκ- 

39) πολιίο ΔΎΩ εορᾶϊ εχϑλ πεκλᾶοο:- ἈἈἄἅστεὶϊ Ἅλε εἴὥᾶχε ΔΎΩ 

ἢ Ε, πιοπάοβθ πεισί πχοιο.... εἰλλε ; Μάηϊου ἐλλλλε (510) -- Μ. οὔ. αἱϊ. δυῶ -- ςοά. 

ἴῃ πη, οὔτι Μ. οπι. σου --- ᾿΄ ρτίη,. πεύπουτε Ξ ΑἸοχ., ϑυσγοτ-ῃοχ. ἴσον », ΠΘἴΟΙΙ ΟΠ. 

- Τδτησ ΡΓο εγρηγορησε -- ερΡδὶ ἔχεν τεηκδᾶκιδ, Μ. --ϑυγ. εχεν πιπετρώου, α]ρ. 

ΠοΡτ. οἵ Αἰοχ, ἐπι τὴν χάχιαν, Ογ. ποῇ ἀρῃοϑβοῖ -- Μύπίογ οβοϊϊαηίοσ οὶ. ἔχωμπ' χε 

ΟΥ̓ ΔΙΚΔΙΟΟ πὲ πο εῖς πε ΠΟΥ ΤΕ Ερρδὶ -- ΠΕ ΟΒΉΥΕ τΉροΥ - ̓ Ὁ]ρ. εἴ Περτ., Μ. ὅυτζ. οἵ 

στ. ἴῃ ϑίηρ. --- “" τεποῦὺ δέ, 50Γ. -- ΟΓ. καὶ νυν, Μ. ταπίατῃ ποῦν -- πδι -- ος, Μ. πϑοκ 

- Μὕμίοσ πιοπάοβθα ορδι πον τ εοχοορ, Μ. οπι. -- Ε. ρῥγοριίο πιαῖίς δπερδποάλει 

-- ἢ πεκαῖστηδ 'τηροῦ, ςαίοτὶ ἴῃ 5ἴηρ. -- Εβολοῖ οἱδηλι, ΓΟ 41] ἀπὸ τῆς πόλεως σου 

Ιερουσαλημ. (ΑἸοχ. νηὶ -- ιτισρχα}λὴ -- Μάπίοι χε περποβε οἵ πᾶ πείοτε -- Μ. οὔ]. πὶ 
δηΐς πεκλδοο --- “7 δέ͵, ὅϑυτ. -- Ογ. χαι, Μ. οπι. -- ππουτε, Μ. εἵ ὅσ. ο θεος ἡμῶν 

- πτογώπρ ΕβοᾺ -- επιφάνον, Μ. ἐρογώϊπι -- Μάπηιογ ετουδιε ---- ᾿5ὅ 1άθπι ἀλπεκ- 

λιδιδ. 0) -- ἸΤΎΔΙΚΟ (ΘίοΙΙ ΟΠΊ. -- πππειιαλτ τε οὍΊΗς -- Μ, ὅσ. οἵ Ποῦσ,, αγ. 1ἢ βίηρ. 

- ΕΠ, ἀπεέκαῦτο --- 15 ἔρον οἵ πδς Μ, Ψα]ρ. ΠοΌΓ. οἵ Οσ. οπλ. -- ἄρῖο...... τ τάκώοκ, 

Μ, οἵ Αἴοχ, ποιηῆσον χαι μη χρονισῃς εἐνεχεν σου, ΟΓ. οἵ. ποιησον και, ΝΡ. ΠοΡτ. 

οἵ Κ5ΥΓ, δ΄ 746: πὸ τιογογ]5 ῥγορίογ ἰογιοί ρδμηι -- πδαιουτε -- Ἅαϊσ. ΠΟΡτ. οἵ Οτ., Μ. 

ΞΑΙΕχ, χυρίιος ο θεος, ΒΓ, χυριος -- τεκποΆτο -- Βυγ, ΠοΡτ. οἵ Οἵ., Μ. τδᾶι βᾶκι, οἵ 

ἴπ ἤπ, Δ44, πΌΤΆ --- “0 δττεῖ, ἴϊ, ν, 564.) ΡΙῸ ετι -- Ἅε, Θυζγ. - Οἵ. χάι, Μ. οἵ. 

λη. ΙΧ, 14-20. 

ἘΠΑΟΜΕΝΤΑ (Ορτο  ΘΛΗΙΌΙΟΛ, Νο]. Π. 4] 

Ἂ Ρ.Ρπϑ: 

ἘΟΙΣΝ 

ἜἜΘΟΙΣ Ὁ» 

ἘΦΟΙ ὩΣ 



ΡΟΙ Ὁ" 

ΡιΡαΒ: 
ΕΣ ες 

[ 
δ χες 

ϑδ 

ΕἸ ΟΔΗ Δ᾽ ΕἸΤΑΎΟ πηάνοβε ἈΝ πῆοΟβε Ἀπᾶδλδοο ΠΙΗΔ : ΔΎΩ 

εἴπου Ἀπᾶνᾶ Ἀχπελλῖτο ΕβΟᾺ Ἀπχοεῖο ΠΑ ΝΟΎ τ εἰ εἰ με ππτο- 
91. ΟὟ ΕΤοΎΔὰ β ΠΤΕ ΠΑΝΟΥΤΕ :-ὀ ἌΕΤΕΙ εἰᾶχε ορᾶϊ ρῃα πᾶω- 

ΔΗ Δ᾽ εἴσ ΦΗΗ ΤΕ εἴο πρώλλε τὰ ΒρΙΗ Δ᾽ πεν Ὁ ΔΙ ΔΎ ρου] ΘΓ ἴθο- 
Ρἄοιο πῦορπ εὐϑηλ' δοχώρ, εροὶ ἴθε ἈΠΗΔῪ Ν ΤεΕΘΎΟΙΣ κ'- 

Ὁ. ΠΗΔῪ προΥρε:"ὀ δοίύτἄλλοι δ δηᾶχε πλλλλδὶ εχ 
Ἄκλλοο ΧΕ ἌΔΝΙΗΝ ΤΕΝΟῪ Π Ή  ΔΙΕΙ ΕΒΟᾺ εΕτοᾶ βοκΚ ΕἸ ΤΡεκι- 

8. ΠΦΗΤ : ρᾶϊ ο΄ὴ᾽ ΤΑΡΧΗ ἈΠΕΚΟΟΠῸ δύ εῖ ΕΒΟᾺ πόῚ πᾶχε. 
ἄποκ δὼ διεῖ ΕἸἄλλοκ χὲ ἸΉ͵ΤΟΚ οὐρώλλε ποΎδεθς --- ἄγ 
ἈΛΕΚΑΛΟῪΚ ορᾶϊ! ρὴὰ πωᾶχε' ἀΎ ἥτεῖλλε οὺὰ πόλπ ΕβθΟᾺ:- 

Ἄς ὥβε πρεβλώμιδο ΔΎ ΤΟΚΟΟῪ ἔχις πεκλᾶοο ΔΎΩ ΕΧΝ τὸ πο- 
Διο ετουδᾶβ᾽ ετρεχωκ ΕεβοᾺ πὶ πνοβε ΔΎ ποεσφρᾶσισε. 
πέεννοβε: εβῶτε Εεβθοὰ πεν χινόονο δ Ύω ἔκὼ ΕβοΟᾺ πηχιν- 
δονο᾽ ξεῖνε ΝῊ ΙΚΔΙΟΟΎΝΗ πῶῶδ ἐνερ ΔΎ εοφρᾶνγιζε πθο- 
ΡδἄοΙο ἈΝ ΟὙΠΡΟΦΗΤΗΟ ετῶρο Ἀπετογᾶδβ πνετοΎδὰβ -:- 

ΔΎΩ Κνδεῖϑλε ΠΥ ΟΥ ΧΙΝ Πὶ ΕβΟᾺ Ἀπώᾶχε εοὐδΒ᾽ ΔΎ 
κων πϑιληλλ ὐἂ εορᾶϊ ἘΠΡΥΣΟΎΛΛΕΝΟΟ πεῖχο: οἄζθα!ε πρεβ- 

λώϑαδο δ ΎΩ οε σνοοῦοε πρεβλωμᾶδο : ΔΎΩ ΝΚΟΤῸ ποε- 
Κωτ πτεπλὰτιδ᾽ ἈΝ ΠΟΟΒῊῪ ΕὙΦΙΒΟᾺΔ ΠπτῈ πεοΎυδεῖ πε 

95 ΕὙζΟΟΎεΙΤ "- πποᾶ ὍΤοε ὁποοΎοε Ἅε πρεβλωλιδο οσενᾶ το 
βωτε εβολ Ἁπτωρο πε πρᾶπ πε πᾶς] ΕὙΠΕΤΟΟΎΕΙΤ 
ἂν: Ὑπολῖο Ἅε ἈΝ ππετουᾶὰβ ἀν ἃ ΤἀΚΟΟΥ ἈΝ ΠΟΥΥ ΟΥ̓ λε- 

ἐθ σι 

δ πτε πᾶπουτε -- Μ. ΠΡ. ΠΕΘΡτ. οἵ ΑἸοχ., ϑυγοσ-θοχ. «ον οι, » ὕταες. Ομ. 

- "ἰ πδυληὰ -- ϑυγ.,) σϑῖογὶ ἀρ5688 μου -- Ε. ἀπο Θορδοῖο οὔ. ὃ -- ἢ Μ. ρῥσγαθγηῖττ. δα. - 
τουποοτὶ ΓΟ. ΟΠ. καὶ ἃ ἱπ|τ|0 -- Διο τ δΆλΟΣ ΡΙῸ συνετισε με --- ὁ Μ, οὔ. ἅποκ ρο 
-- Μὕπιίεγ δεὶ ρτὸ δτεῖ -- που διυῖ (510) ρτὸ εἐπιθυμίων -- π. ΧΧΧΠ.» Ρ. ΕἸΣ, Ἀκεκακουκκ 

- τ πὶ χχχπὶ ὐ]ε πρβλώλαδο, οἵ [τὰ ραϑϑὶπη -- δ τοιυον - Μ, οἵ ἈΘΌΓ., ϑυγ. «οὐνιιῖ, 
νυὶρ. εἰ ατ. συνετμηθησαν (εἶτ, ΕἸδΙά «ἀ ἢ. 1.) -- π. χχχπι. ετρτκωκ -- Μάητοσ οϑοὶ- 
ἴδηῖοῦ πσέεφρδτισε ὑῥσὸ τοῦ σφραγίσαι -- ἢ. Χχχη, ππποβε..... πηπκχϊπδοπο, ἄχ 

ετβε (5:5) ππαιπδόῖο (Μύητου πη κιποομπο) -- ἰάθη ἐδ ἐπε... εὐοϑρᾶτεζε (τοῦ 
σφραγισαι)...  ετῶρς ππετουύδδβ (510) ---- “ἢ τΎ ποῖ -- συνήσεις -- ἢ, Χχχχαῖ, Γοςῖα5 πὶπ 
πεὶ εβθολ... . εογώωθᾳ.... ποίεληλι δϑρᾶι ἘπΡηΗΟΎΆλεποο ...... πρλωμκλδλο... σε 

ὅποονο πῇ ........ ποκτοῦ -- Ε. οϑοϊϊαπίογ οὐὰ. ἃ δυῶ ποκοτῖ ἀϑαὰς δὰ ἤπ. ΥῈ Ὁ 

51 ὉΠ -- Μάητον πττεπαδ τ δ -τ ἢ. ΧΧΧΙ. ἈἈΠΕΟΟΟΔῪ ΡΙῸ ΑἸ ΠΟΟΒῪ ΕὙΦιΒΟᾺ - Αἰοχ. 

περίτειχος; ςοἴρτὶ τειχος -- ἢ. ΧΧΧΙΙ. πογοεΐευ -- (οῶπε εὐιυοτεῖτ -- ἐχχενωθησονται 

- 35 Μ. ργαθιμῖττ. εοξωωπι -- Ἅε, Ὗυϊρ. μοΡτ. ὅγυ. οἵ ὅτ. και, Μ. οἵ. -- ἢ, χχχπ, ἴἴ- 

ὁ λώλδο οεηδτε -- πδο} -- Μ. οἵ ὅγ. ἐν αὐυτω, ἢ. Χχχπ, πᾶν, ὅτ, ΟΠ. -- 

ποτουογεῖτ ἀπ (ἢ, οαπὶ ἢ. Χχχα. οπ. ἀμ} οοῖοτὶ ἤθη ἃρῃποβουῃῖ -- 6, ὅταςς, καὶ 
Μροιαρἢ. οπ]. 

λῃ. ΙΝ, 21-26. 
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ΝΟ ΕἸΥ̓ΝΗΥ πη δα ΤΟΥ ΟΡ ΟὙΚΔ τ ΔΚ ΎΟΛΛΟΟ κω ἈΛΔΛΟΟΎ 

Ὁ οὐ πχὼκ ΕβοΟἋ ἈΧπποΐλελλοο ΕἸΓΤΉΩ ορδὶ ΟΝ φεν Τἄκο: ον- 

δεβλώκδο γὼ Ὑπᾶωε πϑεβλωλδο' πὸ τ λό πΝεθΎοΙἂ- 
ΟΤΉΡΙΟΝ᾽ ἈΝ ᾿“ΤεθΎοΙδ ΝΎΓΕ ΠΕΠ ΤΕΡΥΥΤΊΟΝ ΕβΟᾺΔ ολὰ Ππτἄκο᾽ 

κυ ἈλλλΟΟΥ Οὐ εἐρρᾶϊ ΕΤΟΥ Ν Τελῖᾶ ἈΠΕ ΤΟΡΤΡ ερρᾶϊ εἐχτὶ 
ΟὙΤἄκο- ἀῶ ἀν δῖ ΝῊ  ΑΙΔ ΘΉΚΗ ποδᾶρ : ΟὙδεβλωκλιδο ΔΎΩ 
δὲ τπᾶςϑε πϑεβλωμλιᾶο σεν δεῖ Ἡ ΤΕΘΎΟΙΔ᾽ ἈΝ ΠΟΎΩΤΝ 

ΕΒΟᾺ : ἦτε Τβοτε ποῦς πε οιχλλ πρπε’ ἃ ερρᾶ! επ- 

χῶκ Εβ0 ᾿πευοεῖς ποεῖ ΝΟΎΒΟΤΕ ψἀποθς :-- 

ὶ : ΤΆΛΕΟΑΝ ΤΟΎΕ ΝΡΟΡδΔΟΙ͂Ο "- 

ι ΦΡδΙ ΟΝ ὙΑλΕΘΩΘΟΛΑΤΕ πΡροπε ΝΠ ΚΎΡΟΟ ΡΙΧΥ 
,“. ἔδγΎω φορδὶ δὴ ΟΟὙΧΟΥΤΔΟ ΤῈ ἈΠΕΒΟῪΥ πορπ ΔΎ ἄνοκ 

5 Νί οὰ τλιλ ΠΙέερὸ πού ετε πᾶϊ πὲ ΤΚριο ΕἸ’ Τεκεὰκλ. δία πηᾶ- 
ΒΔᾺ εορδὶ δίη ΔῪ ΔΎΩ εἴς ὅἌὍλὺπη τε εἴς ΟὙρώλλε" ερε οὐβδλλῖν 

ὃ ΤῸ δϑίωωε εἐρὲε τε πε ἫΡ ΟΝ ΟὙΝΟΎΒ νωφδο ερε πεο- 
οὐμλὰ ὁ ἴθε νουϑδᾶροϊΐο ἐρὲ πεοιϑὸ ὁ ἴθε Ξαπῖνε ΝΟΎΕΈΒρησε' 

ερε ΝΕΙΒΔ Δ ὁ πθὲε πουλδᾶλλπδο πκώφτ ἐρὲ πεησβοῖ “Ἱἱπ' πεὰ- 

ΟὝΕΡΗΤΕ Ο ἶθε ΠΟΎΦΟΛΑΝ Τ εὐ τ δ᾽ ΤΕ᾿ Ερὲ ΠΕΦΡΟΟῪ πηνεοοᾶ- 

Ἴ ΧΕΟ Νἶθε ἈΝΠΕΡΡΟΟΎ ΝΟΎΛΛΗΉΗΟΘΕε. ΔπῸκ ἌΔηΝΪΗΣΔ δίνη ΔΎ εἐπεῖ- 

δ ἢ, ΧΧΧΙ, πρητοΎεποο ἐτπν (Μίπίογ ετπηπ}..... ΘΕ ΟὙΚΔ ΤΔΚἌΡΟΛΙΟΟ 
- πάκω σπφοον ( Μύπίογ ἀκλλου ) σοῖοτὶ ΟΠ. -- ΕἸ τη ϑρδι οτ, Μ. εὐζδτ ΕεβοἋ πᾶ- 
ϑώωῳ π - συντετμήημενου ταζει -- ἢ. ΧΧΧΠ. οἴττδκο --- 27 5414, ἰηἰτο οπι. χαι δυν- 
αμίωσει διχθηχην πολλοῖς, οἵ ροβί ουϑεβίλωλαδιο 116 ΠῈ ΟΠ1. μια -- Π, ΧΧΧΙ. τόδε 

πογρβλώκδο πεο τδίλσό ππεθηοΐδοτηρίοι (510) - Μ,, ΑἸοχ. ἴῃ βίηρ.; Οἵ. οὔ. ἃ 
πος γοσαῦυϊ]ο πϑαπς δά 564. ποεβλωλιδο, αἴθ Ναί. Πα. ἴῃ τπηᾶῦρ.. Ἰαΐθγα]! -- 146 1 
πεθηοΐδ. (510) -- Μ,, ΑἸοχ. 1 βίηρ. -- ἴτε πεπτερυτίοι -- Αἰοχ. χαὶ εως πτερυγιου, 
Μ. περα ογώτει -- ποκὼ “ΚΑΛΟΟΎ 5616 ΟὙΤἄΚΟ, Μ. οὙΟρ ὡδοχῶκ ΕβοΟἋᾺ πεὶὶ οὐ- 

σΠΟΎΔΗ οὐορ ἀπηδϑώω ἔχε ΟὙΤδκο, ΑἸοχ. χαι ες συντελειὰς χαι σπουδὴς ταξει 

Ξπ'. ἀφαᾶνισμου -- ΕΒ. πεῖ ΤΟΡΤΡ εἰπ -- ροϑὲ οὐρεβλώμδο Τοά,, αἵ ΒΌΡΓΑ, ΟΠ. 1- 

ογώτ -- ροβί τπδίυε ( Μύπιογ τπδε) Μ. δαά. δλε -- τ᾽ τεθύυοῖδ -- Μ. Ψαυ]ρ. εἴ Πορσ., 
στ. μοὺ θυσια --Ε. “πώς ἰοσο ἀξ αφς “πώς -- ποΎβοτε, Μ. Ξ-- Οἵ. συντελεια 

-- ἀπίε ““πευσείω Ἐὶ, οπΊ. ΕβοὰἋ --- Χ, ὁ δύ ρορδὶ οι, Μ, πῶρηι ὅγεῖς πιεροον ἔτελι- 
Ἀδ, Ναϊρ. -- Ποργ. Ἃ16 «πίοι, ΟΥ. εν ἥμερα, ϑυΓ0--ποχ. [5955 ἰοοο -- Μ. οἵη. π- 

ορπ δγώ - πἴ- πεὶ -- ποσ΄ (οἴ) τκριο (ΕΒ. πηρηάοβα πκριοιο) -- τίγρις; Μ. εἷ 5γΓ. 
οἴη. -- εττεκεκ, Μ, -- (τ. εδδὲεχελ --- ὅ τη]ο οὔ, χαν σὰη Μ. -- ἰΐοπῃ οοά. 5015 

11πὰ4 οτη, δηΐς δἵν δος οἵ δἰτογ. ερε -- ἢ. οβοϊϊαπίοῦ ουβδ τ -- δα, Μ. -- ΟΓ. ὠφαΐζ 
- “ 1π|π|0 οπι, χα! -- ροϑῖ πονρεβρηδέ Μ, αἀά. εορξαλοτε -- τθὲ πουρολλτ τ εο τδδτε 
ΡΙῸ ὡς ὁράσις χαάλλου στίλβοντος, Μ, εφρητ πουροόρδοιο ἴτε ουοετεβρηὰ -- ΠΗ, Ερε 

πεοιοροοΎ ΠΟΎΗΗΕ, ΟΠ ΓΘ 5. Τεητες δὲ 0. 196 ἈΣΠΕΦΡΟΟΎ, 

ὨΔ:, ΙΧ, 27 -- Χ, 1. 4-7. 

ΣΑΙ, Ἶ 

ἈΘΟΪ ἊΣ 

ΧΥΧΤΙον 
Ῥ. τ ΖΦ: ΟΟΙΤΩΣ 

ἀρ το ἐμ χα ιν ΠΥ ΩΣ ΚΎ 



᾿ 
ἧς 

χορ ον ΤΣ Δς 
᾿ ΣῪ ΟΣ ἘΣ ΎΝΝ οἱ πω χα 

ν 

δῆ. 

δώλπ εβοἋ ἀυδᾶτ' πρώλλε Ἅε ετν κλαδὶ ἈΞΠΟΥΝΔΎ Ἔρος 
Δλλὰ δοδε εορᾶϊ εχωοΥ πόὶ οὙνοῦ “πώς ΔΎ ΔΎπωτ 

8 δρᾶϊ δοὴ' ΟὙΡΟΤε. ἄπνοκ λε ἄίΐωωχπ "“ΔΔΎΔΔΑῪ ΔΙΝ ΔΎ επεῖ- 
πο ποώλπ εβολ' 3ἅ1πὲ δῦλα σεεπε ορᾶϊ ΠΡΗΤ πΔεοοΟΎῪ πᾶκ- 

9. ΤΟΟ ΕὙΤΑΚΟ τπεϊευδλλᾶοτε ΝΟΥ. δίοω τας ΕΤΈΟΛΛΗ π- 
πᾶ χε ΔΎΩ πεῖ λΎπεϊ οὰκ πτρδουτλ ἐροο]" δι ποτ κ-- 

ιο πᾶρο ερρᾶι εχϑὰ πκᾶρ. εἴς οὙὐδίχ Ἅλε δοχώρ, εροΐ δοτοΥυ- 
: ΝΟΟῪ ερρδΐ εχν νᾶπᾶ τ. πεχδςὶ Νᾶι χὲ ἌΔΛΝΙΗΣ ΠΉΟΚ ΝΉΎΚ 

οὙρώλλε ποΎδιυῦ" εἴλλε ορᾶΐ ον πώᾶχε πδὶ ἄποκ εὔχω 
ἈΚΛΛΟΟῪ πὰκ πυᾶρερᾶ ὙΚ οἰ ΝΕΚΟΎΕΡΗ ΤΕ ΧῈ ΤΕΝΟῪ ΝΎ ΔΎ- 
ὙΝΝΟΟΥΤ ᾶροκ ρα πτροχωῳ Ἅλε πνδι ἈἈἀπεΐωδχε δἰ ΤΟΟΥΝ 
εἴοστωτ.. 

--αούλ. δασῶν, 

1 επεϊδωλτ - Μ. πἀπιηδὺ, ἴἴ, ϑυγο-τῆθχ., σοῖο! τὴν οπτασιᾶν -- Ἀε, Μ, ὅγ7ι. εἴ 

στ. και -- ερος!, εῦτ. οἵ Οὐ. τὴν οπταάσιαν, 5017. ["ο᾽ ἰομαὰς, Να]ρ. εἴ Μερῃ. οπι. 
- Μ. οπι. αἷτ. δνω --- ὃ Ἅε, ὅυζ. Ξ-- ὅσσ. και, Μ, οὔι. -- οὕτῃ Μ. οπι. χαι δηΐβ διηδῪ 
--ἰ ῬΙΠῚ. εἴ ἴῃ σεεπε ΘΈΡΕΙ γΕΓ5. ἰ1θπὰ τπηᾶπὰ -- Ἀ. εὌρᾶι -- αἀπῖθ πᾶεοου εἴ ροϑβῖ εὖ- 

τᾶκο ςοά. οπι. χαὶι -- πουδόκα -- ὅυτ. εἵ ὅτγ., Μ,. πτδχολι --- ὃ ᾿πἰτῖο οσὰπὰ Μ. οὔ. δυῳ 
-- πεϊ λυπεῖ -- ελυπουμην, ΟΥ. μὴν κατανενυγμένος ; Μ. πδιακοκαβκεκ, εἴ οὔ. ὃς 

πτρδοώτᾶκ ερο6] -- ΔΙπ ΘΟ Ὗ χα,  α]ρ. Παογοθαΐ, Μ. -- στ. καὶ -- εορδϊ ΒΌΡΕΙ ὙΘΓΒ5. ΡΓ. ΠῚ. 

- 5 λε, ὅγζ. -- γ. και, Μ. οἱ. -- Μ. ἴῃ βη. δἀά. οὐορ, δου κοι πηδξις, Ὑυ]ρ. 

Οουορὶ. Α]ά. ΑἸοχ. αἰϊΐχσας καὶ τάρσους χειρὼν μου (εἴτ, ΕἸἰοἰά ἀἀ ἢ. }.}, Ποδῖοσ σὰ πῃ 
ατ. οΠ1. --- δ πτοκ πτκ οἴει ΟΠ]. -- οἴκττ πεκούέρητε, Μ. ἔχεν πεκτᾶρϑο, ΡΙῸ ἐπὶ 

τὴ στᾶσει σοὺ -- αἰΐῖεῦγ. τὶ ἰΏ ΠΥΔΥΤΥΜΜΠΟΟΥΤ ἰπϑοιῖατη αἰϊθηα πὶ. -- Ἅε, σείει χαὶι. ; 

- ΒΕ. “πειῶδχε χε. 

ΦΥ Ὲ ψυσ, ὦ» ἡ Ὁ 

---- ως (ΞΟ. Ξ9..9.--  ---.--------- 

δη. Χ, 8-11. 
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ὥσηξ πεπρΡΟΦΗ ΤΟ 

ιν] ἴορωτι, ἐπᾶχε ἈΨΜΠῸΣ πῴηρε ἈΜΠΙῊΣ Ἐβολχε πρᾶπ 5.- ᾿π' τὸ. 

πχοεῖο εὐζϑοοπ ἔχε νετοΎηρ, οί χας πκᾶρ᾽ χὲ απ λλὲ οἴ χακ δ΄ ριοΣ 

9 πκᾶϑ᾽ ΟὟΤῈ πᾶ᾿ ΟΥ̓ΔΕ ΟΟΟὟΝ ΠΝΟΎΤΕ ἃ Πποᾶφονυ πώρῳ 

ΕβΒΟᾺ οἴχες πκᾶρ, ΔΎω πόόλ ἈΠ; πρῶτβ Ἀπχίουε' ἈΚ Ὲ 

8. ΤΆΛΝ Ἡ πΟΕΪΚ᾿ ΔΎΩ σεν ΠΕΟΤ ΟΝῸΟ] ΕβΒΟᾺ ΕΧῊ νοῦ. ΕἼΒΕ 

πᾶὶ πκᾶρ, πᾶρρηβε ΔΎω οσεγδᾶόβοκ πόϊ πε ΤΟΎΗΡ, ΤΗΡΟῪ δίχα 

πκᾶϑ.᾽ “.1ηὴ νεθηρῖον πτοαοε ἈΝ πρᾶλᾶτε Ν ΎΠΕε' ἈΝ ΠΉ ΒΤ 

. πϑθδίλδοοᾶ οεηᾶδωχπ χεκᾶο ΝΕ λᾶδυνὴ χὶ οἄπ' ΟΥἍε π- 
πε χπίε λᾶ ΔΎ ΔΎΩ πΆδοο πὰρ θὲ ΞἈΠΟΎΥΗΗΒ ετουῶρια ρἂ- 
ΡΟ. ὄνᾶρ δώβ δϑικ περοου δΔΎω πκεπροφητης πὰρ σώβ 

ὁ πρᾶοι ὑΤεκλ  ΔῪ δίτ τώνΝο ΕΤεΕΥΗ ἃ πᾶλδοο ρΡ θΘερ.στ: 

ἌΜΠΕΤΕ Ξ.ΠΤΓΟ] ΟΟΟΥΝ ΔΑΔΎ ΧῈ ΝΎΤΟΚ ΔΚΝΟΎΧΕ ΕβΟΔ ψλλλοΟΚ 
. ἈΞΠΟΟΟΥΝ᾽ ἄποκ ρ ἐηδνοχκ Εβ0Ὰ ετάκύλλοῦε παῖ ΔΎΩ Δκρ 
πωβ χεπῆολῖοο ἙἈΠΕΚΠΟΎ ΤΕ ἄποκ ρῷ τπᾶρ πωβὼ ππεκ- 

τηρε. κἄτᾶ ΟὟ τ͵τῶᾶϊ! ΤῈ 9ὲ ΠΎΥΔΎΥΡ ποβε εἐροῖ ὑνδκω κ»“.- 

8 ΠΕΎΕΟΟΥ Εγσω οεν δου ΠΉΝΟβΒε πᾶ λδοο ΔΎ σεν δ χὶ 

9 ἩΝΕΥΨΥΧΗ ΟΝ πευχίπσονο. ΔΎΩ ΠΟΎΗΗΒ πὰρ θὲ ἈΠΆδΔΟΟ᾽ 

ΔΎΩ τ{ηδχὶ κβὰ ππεοδηολλίδ ἐορδὶ ἔχ ΔΎΩ πΕΟΛΛΕΕΎΕ 

πΟΗΤ ὑνδΤΟΟΒΟΎ πᾶς. 

οι 

3... 0. ἴδγω Δ ἱεφρδίϑα. βὼκ ερᾶ ΤΟΎ πηδοουρίοο. ΔΎ δα- ᾽Ρ' Ῥέη: 
ΧΟΟΎ προηβδίωϊπε ἐρὰ ΤῸ ἌἌΠΡΡΟ ἄρίλλ' ΔΎΩ ΠπΤΟΟ ἀπειεω- 
δυλσολι ετ λόε 'ΤΗΥΤ π᾿ ΟΥΔΕ πα Γ ἈΤΟῸΝ ΜῊΤΝ ἀπ᾽ ΔΎΩ ὕρ. ῥχδ: 

Οβεα. ΓΨ,’ πργασίαιβ5 οϑοϊ δου αὐτὶ ἁλερ, -’ οὐτε -- οὐδε --- 2 χαπχΐογε τ- "τ παΐουε 
Μ. οπῇ, -- σεπάπερτ, Μ. εἴ ὅγυ1. -- ὅτ, μισγουσι --- ὅ ΔΎωῳ σεπδόβοκ..... πτηροὺ οἴ χας 

τικδιο, Μ, πεϑς ουον πίβεῖς ετῶοπ πόητα οὐορ εξερκουδι, συγ. - τ, χαὶ σμιχρυν- 

θησετάαι σὺν πᾶσι τοῖς χατοιχουσιν αὐτήν. ψυϊρ. οἵ Πθῦσγ. δέ ἡπῆγηιαθιίγ οὐιπῖς χα 

παῤίίαί ἱπ θα --  ρΡοϑί τοώζυε ςοά. οὐτῇ Νυ]ρ. οἵ ΠΕΡῚ. οἤ]. καὶ σὺν τοῖς ἐρπετοῖς τῆς 

γῆς --- ᾿ Ἄδ δι ΔἸῖοσ, ῥὑΓῸ υνηδεις, Μ. οπ1. -- γώ, Μ. οἵ ὅυτγ. -- ὅτ. ὃς -- πΆδοο -- Μ., 

Οτ, ο λᾶος μου, Ἅυ]ρ. 50Γ. οἵ ΠαΡσγ. ο λάος σου --- ὅ 1Π1{10 Ομ. κὰν -- τίκαλδιο ΟΠῚ 411- 

δυδάδτη τυχία ΝΟΡΙΠ1 ΠῚ, το] 41] μετα σοὺ -- ὅ ΕΒΟἋ ἅκλλοκ σοίοτ! ΠΟ ἀρῃοβοθηῖ -- Ετλ- 
ὐὔκοϑε ΡΙῸ τοὺ μὴ τιεράτευειν -- ΔκΡ πώβῷ..... Ἀπεκποῦντε -- ΟΓ. 501. ἌΡ. εἴ ΠΘΡΓ.; 

Μ, ξηδερπώβωυ.,.. τε πιοὰ -- Μ, πποΎΡβηοΥ: ΡΓῸ ππεκώηρε, αὖ ΓΟΙΙ4ῸΪ ΟΠΊΠ65 

Ἰοσαηί --- ᾿ κι τᾶ. ὩἩ (510), ΡΙῸ κᾶτδ πευλληηες- χατὰ τὸ πληθος αὐτῶν, Μ. οπι. 
-ἰ δ ἴη Τηδκώ ΒΌΡΟΙ νοΓ5. Δ]16Π8 Τη. ---- 3 ΔΎΩ πονηηβ..... ἈπἌΆΔΟΟ ΡΙῸ χαν ἐσται 

χαθως ὁ λάος ουτως χα! ο τέρευς -- ππεοδιποιλιίδ, σοίοι! τὰς οὗους αὐτου ---Ὗ, 13 ἴε- 

φρδί»» (51ς) -- Σρίαλ τ ιάρειμ, -- οσλε πον ἀστοῖς ΠΗ ΤῊ ΔΗ 5015 6 ΠΙ41οἱ βαηΐ. 

Οϑς, ΙΝ, 1τ-9. Ν, 13. 



ἐλ} ἔοΥοΪ ΝΑΎ ΧῈ ΔΎΠΟΩΟΤ ΕΒΘΟΔ γφτλλο] ΟὟὙΝ ΟὙΆΑΝ ΤΕΒΊΗΝ πᾶ- 

15 ΦΗΤ᾽ ᾿ΔΎΝΕΧ ΔΟΥΛδΔΙ ΕΒΟᾺ οἴχν νευλὰ ΝΝΚΟΥΚ. δἄϊίοβω 

χε ῬῦΩι ᾽ ἵ ᾿ς ΓΥΥ, “ ὮΝ τ»: ΤᾺ 4 “4 ἀ 

ἘΝ ΔΝ ᾿ ὌΝ Ὸ ́ς Ν ἣ "ὺ αι μ: 
ὖ , »᾽ Ὡ ΚΑ ὶ ΠΣ 

890 Ψ,ν 

“ περλκᾶρ, ἡδῶχν» ἂν ΕβΟἋ ΠΡΗΤ ΤΗΥΤΝ ἂν. χε ἄπνοκ εἴο 
ΘΕ ΠΟΎΠΑ ΘῊΡ εφρδϊαλ' ΔΎΩ ΘΕ ΝΟΎΛΛΟΥΪ Ἀπηΐϊ ΠΙΟΥλὰ 
ἄποκ ἔνδτωρπ ππτδλιοῦωε: ηναχὶ ἀυὼ ἈΝ πετνδοϊ π- 

0 ΤΌΤ. τνδλοῦθε Ν ΤΑΚΤοΙ εἐρρᾶϊ ἐπᾶλλὰ δὴ τὰ τᾶνϑο᾽ 
ΔΎΩ οενᾶκωτε ποὰ πᾶρρ. 

Υ1 ΟΝ ΤεΥΘλίΨῖο σεν ΔΘΟΡΠΟῪ εἐρὰ Ὁ ΕὙΧὼ ψκλλοο᾽ χε ἄλλη- 
τ ΝΎΝΚΤΟΝ ἐρᾶ τὸ] πχοεῖο ΠΕΝ ΝΟΥ ΤΕ χε ΠΉΤΟΟ πε π- 
τἀορᾶριτ ν᾽ ΔΎ αν δ τ διλόοπ' ον δοοῦ π᾿ ΔΎ ΝΕῸΡ πᾶρφρε 

9 ΡΟ" ΝΟ ΤΟΎΥΧΟΝ ἈΝπΟδ ΦΟΟΎ ΟΝ ΔΎ φὰς ΠΑλερΘ ΟΝ Τ᾽ ἍΔΕ 
ὃ. ΠΦΟΟῪ πν ἃ ΤΩΟΥΝ ΝῊ ΠΟΟΥΟΝῚ ΔΎΩ ΤΥΝΔΠΩΟΤ ΕΤΡΝΟΟΥῪΝ 
πχοεῖο᾽ τῆν ᾶφθε ἔροῦ] Ἶθε ἈΠΗΔῪ πρπ εὐοβι τωτ᾽ ἀΎω 
ΕἸΝΗῪ ΝΘΕ ΝΟΥΘΟΎΆΠΕ᾽ εχλὶ πκᾶρ, ΝΟρπ' ΔΎ ποᾶε... 

ΜῈς 

ὙΔΦΟΟΎ χὲ ΔΎρΡδΔΟ ΤΕ ἐροῖὶ᾽ ἄνοκ Ἅε δΐοδ ΤΟΎ Ἅε ἀυᾶχε 

“4 Εροΐ ο΄ὴ ΟὙΑΝΎΝΟΥΧ. ΔΎΩ Ἀπουώ ερρᾶϊ ἐροΐ δὴ πεὺ- 

ἩΔῪ ΔΎΡΔΚΤΟΥ ΝΟΔΒΟΔ ἈλλλΟὶ ΔΎΙΛΕΕΥΕ Ερ ΝΠΕΘΟΟῪ εροΐ. 
1ὸ ΔῪΚΤΟΟΥ ΕΡΝ ΠΕ Τ ΟΎΕΙΤ ΔΎΡ θὲ ΝΟΎΠῖττε εούθολλε σεν ᾶφε 
δὴ Ττόηοε πόὶ πᾶρχων᾽ ετϑὲ αν τὰ τόθ ππεύλᾶο. 

γι, ηδτ οὐ ΝΔῪ δὶ κᾶρ, ΠΡΗ Τ᾽ εΕτβὲ χε ἀὙπᾶρα βἃ 

8 χ1τ, δὴ ἀρθαπάαῖ --- 1 Ε. εἰο ῥτὸ εἴ --- εφρδῖΐαι (510) -- ροβῖ πιουίλᾷ Μ, δάά. ξηδ-- 
ερᾶπδιτδη ἔρον ἔθ επ πιλκ τ τῦτε πΙΔοΟΎρΡιοο ἈΚ ρΡΗΤ ΠΟΥ ἌΆΔΒοι εοἰκιῦ τ᾿ ΕΟ ΌΚΕρΡ 

- ἀηἴθ 4ἰτεσ. ἄποκ οοά. οπι. χαὶ -- ποτηδοῖτ ο ἐξαιρουμενος; Μ. φηεθηδοξ -- τοῦτ 

το 4 αἱ Ομ. -- δε τδτᾶπρο, ΡΙῸ τὐδητουντᾶκο -- εὡς οὐ ἀφανιίσθωσι --- ΥἹ, ὁ ἐερᾶτο 
-Ξ-ἔραττ -- Δλληΐτη -- Νυ]ρ. οἵ Ποῦτ., ὅγυγ. Μ. οἵ Ογ. πορευθωμεν -- ΒΕ. πτῆκτο -- π-΄ὸ 
τδορᾶρτη, σοοτ ἡρπᾶχξε -- πδιυοῦδη ρτὸ πατάξει --- 5 'λε αἰϊὶ οὔα. -- ππδι τους 

ΡΙῸ τεππδτώονη -- ππτ πτοουώπο, το αἱ καὶ ζησομεθα ἐνώπιον αὐτου, καὶ γνωσομεθα 

- ὅ δύω - Μ. εἵ Νυὶρ., ὅγγ. Πθῦγ. οἵ ατγ. Ομ. -- ετὐρποουπ -- του γνῶναι, Μ, ἔποονεν 

-- ρΡοβῖ εὐπτην σά. ΟΠῚ. ΔΗ τε ἡμίν --- ΝΠ], Παϊα5 σα ρΙτ5 ἰταστηθηΐα, πος ποη οςἴανὶ οἵ 
ἀδοϊηγῖ, ἴῃ ςοά. τα. ῥγορῃθῖαθ ΑΠΊΟΒ ΘΥΓΌΓΘ ἰΠΒΟΠΙ ΒΌΠΙΕΓ ---- δἢ οὐ ογαι τεβίνη (5ουὶ- 
ΡῬἴαπι ον τεϊβίηνε, βουῖα5 ἀθ]οῖατη οϑῖ ρτῖην, 1) πδτάϑοου -- Μ. ραπέθινη πε ρτὸ δὲει-, 

λαιοι εἰσιν -- ἃηΐθ αἰῖογ. Ἀε ςοά. οἴῃ, ππτοοῦ -- αὐτοὶ ὃς ---- δ ΘΓ περντ -- Μ,, υΐᾳ. 

- Βθρτ. ἐπ σον δ σιιο, ϑγγ. -- τ. αἱ χαρδιαι αὐτῶν -- ἃπῖο ἀΎπεκ οἵ, ἀλλα, εἴ ἰπ ὅπ. 

ἐπι σιτὼ χαι οἴνῳ χατεέτεμνοντο --- ᾿ὅ δ τοθω πᾶν -- Ἅαὶσ. δὲ ὁ95Ὸ ὀγμαϊνὶ δὸς, Μ. οἵ 

ϑυγρες ΟΥ. ςπαιδευθησαᾶν εν ἔμοι -- ΔΎΡΑΚΤΟΥ ΠΟΛΘΟᾺ τκαλοὶ, οοῖουὶ χαγὼ χατισχυσᾶ 

τοὺς βραχιονας αὐτῶν; και --- ἰδ ἐρππετιυογειῖτ, Μ. ὅγτζ. οἵ ΟΥ. εἰς ουδὲεν -- εοδόδακε, 

ΡΓῸ ἐντεταάμιενον -- πᾶροζώπ, ζοἴου! οἱ ἄρχοντες αὐτῶν -- ἴῃ μι. οπλ. ουτὸς ο φαυλισμος 

αὐτῶν ἐν γὴ αἰγυπτω --- ΟΠ, Γαδ τ οὠω.... πκᾶρ πϑντ, Μ. ὅγγ. εἴ τ. εἰς χοὶ 

πὸν αὐτῶν ὡς γὴ) ὡς ἀετὸς ἐπ᾿ οἰχον χυριου -- ΔΥπᾶραβθὰ -- παρέβησαν. 

Οϑο. Ὗ, ᾿4 --΄ῚὙἹ, 1.3. ΝἹ, 13.1ό -- ὙΠΙ, τ. 
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38 ΝΤ ΔΛΑΙΔΘΎΚΗ᾽ ΔΎΩ ΔΎρΡΟΔΟ ΤΕ ἐπᾶπνολλοο. οεπἄχι ὠκᾶκ 
εορδᾶϊ ἐροΐ χὲ ΠΟΤΕ ΔΝΟΟΎΝΥ ἌΠΡΝΟΧΝ ποὰ ΒΟᾺΔ ὅλλλοκ. 

ΔΎπω ΠΝΕΎΦΗΤ᾽ ΤΕΝΟΎῪ οενὰ Τἄκο᾽ ΠΉΡΉΟΟ ον δῦρρ 

8 ΠΕΎΥΘΗοϊΪδΟΤΉρΙΟΝ ΔΎΩ ΝΕΎΟΤΉΔΛΗ οεπάθβ Βῖο. εβθοΐὰλ χε τε- 

ΠΟῪ σεν ἃ ΧΟΟΟ ΧῈ ἈΠῚ ΡρΡῸ (ΟΟΠ πᾶν ΕβῸΟἋ χὲῈ ἈΜΠΕΝΕΡΘΟΤΕ 
4. ΦΗΤΟΙ ἈΠπχοεῖο. περρὸ Ἅε ΟὟἹ πετνᾶδο πᾶ ν᾿ εἴ Ἢ τεῖ 
ποχὼ προπδχε ποῖσε πόολ΄ ἀνδολεινε ΝΟΥ Δίδλθηκε ΔΎΩ 
ΘΕ ΝΟΎΝ ΤῊ εὐἰοὸΐν ΟὙοώςΘε ἔεοκη ἐπῶν ταϊ τε θὲ ετεῦ- 

πᾶ οὐ πόιὶ πρᾶπ. εχλλ πλλᾶοε ἉΠΗΐΪ πων οενὰρ ρλη- 
σοῖλε πόὶ πε ΤΟΎΗΡ, ΟΝ τοδλιδρίᾶ χε ἃ πεεζδλιᾶοο ρρηβε ερορδϊ 
εχυο ἄγω κἄἂτὰᾶ θὲ πνΎ ΔΎ πουσο πᾶς σεπᾶρδευε εορδὶ 

δ ΕΑ ΠΟΙΕΟΟῪ ΧΕ ΔΎΠΟΟΝΟ Εβ0Ὰ 10... δΎω ΝΉΟΙΣ πτε- 
ΡΟΎΟΘΟΝΡΟΙ ΔΎΧΙΤΟ εἐνπδοοηρίοο πτ δΐο ἈἌΠΡΡΟ ἱδᾶρίλλ' εφρδῖλα 

1 πᾶχῖτο οὴ᾽ ΟἿ δΔίο᾽ ΠΙῊΣ πᾶχὶ ἷπε ολκ πεοχπε ἃ τοῦς 
"δ ρίδ. ΠΟΥΧΕ ΕβοἋ ἌἌΠεΕΟρρο ἴϑθε πουσ 3" εὔοΐ ορᾶ οι ἈΝ ΠΑΛΟΟΎ" 

8. ὕδγω οεπδοῖ ΑΔ ΎῪ ΠΗ Ύε ἈἈΠΧΊ σον ΚΕΝ ΝΟΒΕ ἈἈΠΙΉ Δ᾽ 
ΟὟΝ ΦΝΏΘΟΝΤΕ ἈΝ ΦΗΔΡΟΟΎΕ ΠΝΗῪ εορδᾶΐ εἐχὺνὶ πευϑηοίΐδοτη- 
Ρΐον ἀυω οενᾶχοοο εν ΤΟΥΪΗ χὲ ροβθοὸν ΔΎΩ ΠΒΟΎΝΟΟ ΧΕ 

9 δὲ εορᾶϊ ἐχνπ. χίν τα ἈΒΘΟΎΝΟΟ ἄφερα ΤΟΎ ορλὶ πλλὰ ΕἼ κ.- 
ἈΔΎ δ ΠΙῊΣ Ρ ποβε πον ΤΔΦΟΟῪ ἂν ολΚ ΠΒΟΎΝΟΟ᾽ ΟὟὙΝ Οοὐ- 

ι᾽ο ποΐλελιοο οἴχη πθηρε πχίπσονο' οοκ ΠΤΡΕΥ ΧΊΟΝ ΔΎΩ 
Ὑπδῖ σβθὼ πδΎ ΟὟΝ οπλᾶοο πᾶδουοΎρ, ΕΡΟΎΝ ἘΡΟΟΎ δ5 
πτρεΥ σβὼ "δῪ δρᾷ πευχιπόονο ον ΔΎ. ωὠὧᾶ πᾶ. 

οι 

1 ττδΊ  ϑΎΚη (5ϊς) -- τὴν διαθηχην μου --- 5 Μ. ργαθιηῖτς δοκ Ἅε -- ςοά. ἴῃ ἔῃ, 

αδά. πππρηοχι ποδβοᾺ ἀκηοκ -- Πίης 564] ΌΪῸΓ ν. δ᾽ σὰρ. ἀθοΙ1! --- Χ, “ πε ΤΗἈΗ 
Ξ αἱ στυλαᾶι αὐτῶν --- εἴ “(ἡ τεῖ (Ε. “τηπτὲε) -- εν μὴ τι σϑὶαᾳὰϊ ποῃ ἃρποβοθηΐ 

- πονδλίδϑηκε (5ϊς) -- δύω ἀραβϑί ἃ Μ. ὅυζ. οἵ ὅσ. -- πρε πουπτηδ.... (ἢ. ἐπ) 

-. πισ]ύ πρδπ, Μ, εἴ ὅγχγ. - σσ. ἄνάτελει ὡς αγρωστις χριμια ἐπι χερσον ἀγρου --- ὃ εχλς 

τίλαδιοε, Μ, -- Οτ, “πιλλδοι -- ΗΕ, πεςιεοοῦ --- " δΎω πτου ..... ττδίο -- ϑυγο--ἤοΧ, 

εἴ Μ,, 4υἱ τἀπιεη ρῖὸ πτου ἰερὶ πϑώον, Οἵ. χαι αὐτὸν εἰς ἀσσυριους δησαντες; 

ἀπήνεγκαν ξενια -- ἀηῖς πτΗᾺ ςοά. οἴ. χα! --- ὃ χαπιχϊπ δόμπο -- ΠΘΡΓ, ὙἹΝ 7) ΝΌΙ]ρ. ἰ4οἹ", 

Μ, ὅγυζσ. εἵ ὅσ. ων -- ἢ. τὸ. δΎῳω εὙὐηδοου ππτουεῖη, οἵ ἴῃ ἔῃ, νοῖβ. δα, ετβε χε 

διιρ ποβε Ἄχπεκάατο Εβ0Δ --- ὅ χιττδᾶ (- χιτ τ πτδ)..... ἄφερδι ΤΟΎ οὰλ παλᾶ ΕἸ ἀκαλδ 

ὅδ. ΠΗ. Ρὶ ποβε, ὅγυγ. -- ΟἹ. ἀφ᾽ οὐ οἵ βουνοι,) ἡμᾶρτεν ᾿σραηλ᾿ εκξει ἐστησαᾶν; Μ. τοχεπ 

ΠΟΗΟῪ ἩΠΙΘΔᾺ δΔεερποβι χε ΠΙΟᾺΣ ΔΎΟΡΙΓ ξρᾶ ΤΟΎ ἀλααδῪ -- ΟΥ̓, Μ, ΒΓ. οἵ Αἰθχ, 
ηλθεν, ΟΥ, ΟΠΊ, -- οὰκ πτρετγαϊπσόμς σοίοτ! ποη ἀρποβοαηΐ --- ᾿ὅ δΎω τηδτ σβω, 

Μ, ὅγι. οἱ ὅτ, παιδευσαι -- Μ. οπλ. οπδυ -- ἢ. πδιλλᾶ. 

Οϑς6, ΝΠ], 2. ΣΧ, 2-10. 

Ἑῆ ὙΧΣΙ͂Σ 

Ῥ- στε: 

ΡΤ 

ἜρΟΙ, 2» 



ΠΝ ΣΧΥΣ, 
ΕΗ ΔΊ (ΟΙΟΙς 

ΘΟ νος 

λῶν ἀν γα ΜΕ ΚΡ ΡΨ ἘΣ ΛΜΝ ΟΟῪ ΠΕ  Ή Ν ἢ τα ἤν ἀδον νὸ ζῆρο, 
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δᾶλλσ πεπροΟΦη ΤΟ 

“νὸν νον]; ἴδλλὰ ἀντ οὐδ νεβᾶδαιπε ΕἸΟΥΟΎΚΕ ΠΡΕΝ ΚΆΆΠΕ. 
1 ΔΎΩ ἃ πχοεῖο ΧΙΤ ΕβΟΔΟΝ πΔΕΟΟΟΎ πεχὲ πΧΟεΙΟ πἰ δὶ χε 
ιὸ Βὼκ ΝΥΠΡΟΦΗ ΤΕΎΕ εαλὲ πᾶίλδοο ΠῊΣ. ΔΎΩ ΤΕΝΟῪ οὐὐὟἿλι 
επᾶχε ἈΠΧΟΕΙΟ ΠΉΤΟΚ Κχὼ 1ὸο ΧΕ ΠΝΕΚΠΡΟΦΗ ΤΕΎΕ κ:- 

1 ΠΗ Δ᾽ ΔΎΩ ΝΝΕΚΟΕΎΡ, ἈΔΛΗΉΉ.Θε ἘΡΟῪΝ εαλὰ πηΐ πἴδκωβ᾽ ετβϑε 
πὶ πνἂὶ ΝΕΤΈΡΕ πΠΧΟΕΙΟ Χ ἈΝΛΟΟΎ ΧῈ ΤΈΚΟΡΙΛΔΕ ΠΝ ΔΠΟΡΝΕΎΕ 
δὴ Ὑπολιο ΔΎΩ πΝεκθηρε ἈΝ πέκθεερε σενᾶρε ΟΝ ΤΟΗ ΙΕ" 
δΎΩω πεκκᾶρ, σεν ἄς το] ΟΝ ΟὙΝΟΎΡ᾽ ΔΎΩ ΝΎΟΚ ΚΝ ΔΑΚΟῪ ΟΝ 
οΟὙΚᾶρ, εὐὐχᾶραι᾽ ΠΙῊΣ λε σεν δι ῖ τα δι χλδλτοο εβολ- 
δ. πεηκὰρ. τὶ τε θὲ ν τὰ πχοεῖο ΤοΟΥΟΪ. 

ΥΠ.1 ΔΎΩ εΕἰὸ ΟὙΦνΝΑ ΔΎ πΟόερησ᾽ πεχὲ πχοεῖο πᾶΐ χε ἘΚ ΔῪ 
9. ΠἸἼΤῸΚ ΕΟὟ οἄλλωσ᾽ πεχᾶϊ χε εὐὙρηδ Δ Ὺ πόερηό. πέχε ΠΧΟειο 

πδὶ χε ἃ 9ΔῊ εἰ εχελα πᾶίλδοο ΠΗ πηδοΎρ, 6ε ΕἸΤΟΟῪ 

8. εοᾶδ ἃ ΤΙ]. ΔΎΩ οενᾶ εβθοὸλ πόὶ μαλεγθο πρπε᾿ ἰΘ Νὶ 

ΛΕ ΤΕ ΝΚΝΘΕ ολλ ΠΕΡΡΟΟῪ ΕἸ ΔῪ πέεχὲ πχοειῖο᾽ πἄςθε 
τρᾶρτο νπ τδοωπε' ΚΝ λᾶδν νᾶ ἈΠΕΟΦΘΡΟΟῪ ΟΝ λᾶδῪ 

ΑΠΊΟ5. (ἀρ. ΠΠ|᾿- ἀαπγιβ ἴῃ ποῖϊβ οχ οοά. Ὁ. Ετγιῆδῃ --- ἍἼΙ, ἢ ΕΗ. δλλὰ ἀπτ 
-- ΕἴοΎΟΎ ΚΕ ΟῸ ΠῚ Ὁ ΤΕΟΘΠΤΙ ΠῚ. ΒΌΡΘΙ ΡΓ. ΟὟ, ΡΙῸ εἴκωωκε -- χνιζων οἵ Μ, εἰποῦυκερ -- π-- 

δεμκααπε (510) ρῖοὸ Μ. πρδιπεᾶκω -- συχαμινα ---- ὃ πδεοοον, σοίοτὶ ἀΌΒα.6 μοὺ -- ἃηῖα 
πεχε ΟΠΊ. χα! --- ἰδ ΝΗ, ππεκπροφύτευε...... ληηε --- ἢἶ πδπορπενε -- πορνευσει 
-- υἱῖ, ποειο - Μ. ὅγγ. εἴ ΑἸθχ., ὅσ. κυριος κυριος --- 1," πεχε ποειο δὶ, ςοῖοτὶ χαὶ 

εἰπε --- ὅ οὔγ. καὶ Δ 1Π|{10 -- Π15. θΕἰΟ -- ΡΙῸ πΠΙΗᾺ οοἄ, ΠΒαῦ. πῖηο -- ἢ. πηθηάοϑο εἰὰ- 
ὅντα --- ὃ παλαευβο- τὰ φατνωματα, Μερη. πχὲ πιοενττ -- ΟΝ ἀλΕἌ τε (510) 

ΚΙΘΕ 5018 Παροῖ 5814. -- περροοῦ (β:ς), ἰερα περοοὺ -- πποεῖο -- Μ, οἵ Αἰθχ., ὅγζ. 

οἵ Οὐ. κυριος χυριος -- πᾶτε τρᾶφιτο 8416 ἴῃ ἤη., Μ. οεο πχε πνξτδυϑει ἐπᾶ- 
θρε οὐχζᾶρωμ πὶ φες δὲ πίβεμ, ΚΥΓ. -- αΓ. πολὺς ο πεπτωχὼς εν παᾶντι 

τόπω; εἐπιρριψω σιωπὴν. 

ΠῚ,  οωτακ ἐπειδχε. εὐτὰ ποεῖ ΧΟΟΓ] ΕἌΠ ΤΗΥΤΗ πῊΐϊ ἘΠΠΙΗΧ. ΔΎ εαπ 

φυλη πιλαὶ Ὑδι ΤΥ ΔΙ ΤΟ ΕθΟᾺ οὐκ πκᾶρ πκῆλλε εχ ἀξαλοο᾿ ἔχε πληπ πτῶτπ' 

ΔΙΟΟΥ ΤΗΥΤΤ. ΟὙΤΩΘΟΥ ΠΗΠΕΦΎΥΔΟΟΥΕ ΤΗΡΟῪ ἀκπκὰρ᾽ ετϑὲ πᾶὶ πᾶδιας πιυῖπε 

ππετη κι δύο ΕἸ ὙΗΥΤΠ. ὑἡ ἍΔΗ ΟὟΝ ΟΠΔῪ πδαλοοίθε οὶ οὐοῦπ. Ποετ κου 

ΜΕΎΕΡΗΥ ΕἘΠΉΤΗΡΟ. Ἢ εὐπδώτ ἘβΟᾺ πόί ογάλουι ΕθοᾺ οἷς πεῦλὰ πιυν π᾿ ἔπι τὶ 

πᾶρο ἈκααδῪ, ΔΗ ΟὟ ΟὟΑΑΔΟ ἈκλΟΥ, ΔΤ ἈἸπεο ΘΡΟΟῪ ἘΠ ΤΗΡΟ ΕθοῸᾺ οἷξ πεαθνδ 

πε ταδῶπε ΠΟΥ Δ ΔΎ, δ΄ ΑΝ ΟΠ ΟὙΦΑΔΗῪ πᾶρε ἔχης πκὰρ. ΔΎΠ πετόδιυιδ'᾽ 

(1165 δώρδ΄  εροῦῇ. η οὐ οὐπᾶὼ πδουῶπ οϑιχῖς πκὰρ ἄχπ δὲπ ἌἈλλυῪ. ὅ αὶν 
ΟὟ ΟὙΟΔΆΠΙΥΣ πώ Εβ0Ἃ δ᾽ ΟὙΠΟΧΙΟ. ἩΤΕΎΑΑ παλιν τ ΤΟΡΎΡ. 

Δα. ΝΠ, 14 - ΠῚ, τ... 

ὩΣ μον δι κϑυνων ". «ἀ»... 
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““αὰ. οὐτΆλ6ε εν δὶ ΝΕ Τροχοχ ἈΠρΡΤΊΤΛΟΚΟ ΠΗ ΔΎ ποτο- 
οὙῈ}] ἄγω ΝΕΤ[θλλκε)] ἜΧΝ ΝΦΗΚΕ οιχλι πκᾶρ᾽ πετχῶ κμ.- 
ἌλοΟ χε ἔρὲε ΠΕΒΟῚῪ πἄδουω ὙηδΎ ΝΥΝῚ εβθολ᾽ ἀΎω ποὰβ- 

ΒΑ ΤΟΝ χὲ ἐπεοΟΎΝ Ἀἀπεπᾶρο' ΕἸ ἄλλα ΟὙΚΟῪΪ ποΐπε' ἀν 
ερέρ ποι ἀΎω ετ ἄλλιε οὐλάδοϑε, ἸΚΡΟΟ ετρῆκω πᾶν π- 
ΝΕ ΆΛΟΚο δὰ ΟὙδΑΤ᾽ ΔΎ ΝΦΉΚΕ ἐπλλὰ ΕΝ ΤΟΟΎΕ ΝΤΕΝΡ 

τ ΕἸΕπῦ Οὐ ΕβΟΔΟΝ τενηλλὰ πΔ. ἃ πΠΧΟΕΙΟ ὡρκ εαδΐ᾿ ΤΆΛΝ Τ- 
ΧΔΟΙΦΗΤ πίδκωβ᾽ χε ἐνὲ σἍενὰρ πωβ ΝΝΕΤ ΝΟ ΒΗΎΕ "ΤΗΡΟῪ 

8 ΕὙΧΡΟ Ἢ ΕΝ πδὶ ᾿πκᾶρ πᾶ ΤΟΡῊῪΡ ἀν ΠΌΕΡΦΗΒΕ πότ 
ΟὟΟΝ ΝΙΛΑ ΕΤΟΎΗΡ, ορᾶϊ πρΡΗΤ ΔΎΩ ΤεΎΡ ΔΗ πᾶϊει ερ]ρδὶ 

9. ΘΕ ΠΟῪ ἜΙΕρΟ᾽ ΔΎΩ σεν δεξὶ ἘΠΕΟΗ Ὺ ΝΘΕ ἈΛΠΕΙΕΡΟ πκηλλε. ΔΎΩ 
οπδωπε φνν ΠΕΡΟΟῪ ΕἸΛΛΑΔΎ πέεχὲ πχοεῖο ΠΡῊ πᾶφωτπ 
ἈΠΝΟΎ λλλλέερε ΔΎΩ ΠΟΎΟΕΙΝ ον ἄρκᾶκε οριχλὶ πκᾶὰρ, ρα πε- 

Ὁ ΦΟΟΥ. {νδπώωώπνε πετνδ ΕὙΦΉΗβε ΔΎΩ ΝΕΤ ΝΩΔΛΉ ΤΗΡΟῪ 

ΕὙΤΟΕΙΤ᾽ ΝΎΔΤΡΕ ΟὟΟΌΝ Νιλι Κὰ ΟὙΘΟΟΎΝΕ οΙχν ΤΕΎΓΠε᾿ 
πτα ΤΡΕ ΟὟΌΝ Νι3ν ϑέεκὲ χων δΔΎω Γνᾶκδδο ΘΕ ἌΠΦΕΒΕ 

" ΠΟΎΜΕΡΙ Τ᾽ ΔΎΩ ΝΕΤ πλλλλδ οὶ ΕὙΦΟΟῪ πλλκᾶρ, ΝΦΗΤ. εἰοὸ φεῖ- 

ΘΟΟῪ ΝΗῪ πεχε πχοεῖο Τ᾽ ΧΟΟΥῪ πουρεβώων εαλὰ πκᾶρ᾽ πούυ- 
δεβωΐων ΔΝ πΟΕΙΚ᾽ ΟΥΔΕ ΝΟΎΕΙΒΕ ΔΝ ἈΛΑΛΟΟῪ δλλὰᾶ ΟὙδε- 

ι. βΒώων ποώταλ ἐπᾶχε πχοεῖο ΔΎΩ ἈΛΔΟΟΎ ΟΕΝ Δ ΝΟΕΙΝ 

ΧΙΝ θδίλδοοᾶ ὐἃ θδλδοοδ᾽ ΔΎΩ ΧΙΝ πλοῦν ἃ “ἃ νυ δ᾽ 
ι:. σενᾶπωτ εὐιπε ποὰ πῶᾶχε ἈΠΧΟΕΙΟ ΠΟΕΤΑΛΦΕ Εροο. φϑκ 

ΠΕΡΟΟΎ ΕἸ ΑΔΎ σεπδωχν ΝΟῚ φΑπᾶρθενοο ΕἸΝ Δ ΝΟΎΟΥ ΔΎΩ 
μ“ΠΦΈρΟΙρΡε ον ΟὝεΙβε πετῶρκ εχ πκῷ Εβ0Ὰ ν τοδλλδριδ' 

σι 

[-} 

Ἐαπρτάλοκρ, (510) ΡΙῸ ποΎρηκε -- πενηταὰ -- τρηκε-- πτωχους; Μ, ὁδηκωβ -- ἢ, πθη- 

ἄοβο ποεταίκοὶ) -- ἤ ἄπεηδιρο, Μ. ππιδϑώρ -- 50Γ. οἵ Αἰοχ., ὅτ. ἴῃ βίπρ. -- ρέρ πὶ (5810) 

Ρτοὸ Μ. εθρε ουάλδυι ερ πιξ - του μεγάλυναι σταῦμιον -- πκρου --  ]ρ. οἵ Περτ., Μ. 
Ν 6 - -- ΠΝ 

εἴ 5υζ. -- στ, αδιχον ---- 5 ππετάλοκῷ οδ ΟὙὐρδτ - Μ. πτρδηρηκι 908. οδτ, ἴἴ. Θυτο-Ποχ. 
Ψαυϊρ. Περγ. οἵ Αἰοχ,, Οὐ. εν ἀργυριὼ χαι πτωχοὺς -- τεπηλλδ. (ΒΟ ρβογαΐ πειηλλδ, 
ΒΕ, δοϊζ πίτεπ)ηλιδ.) -- ΑἸοχ. γενημᾶτος, ατ. γεννηματος ---ἴ Μ. οὔ. τηροῦν -- ΕὙΖρΟ 

-- Μ, ρῖοὸ εἰς νιχος --- ὅ χη -- Πορσ. οἵ Ἄα]ρ. πηιφηϊά, Μ, ὅυγ. εἵ ασγ. και -- Ει πὶρ ρηβε 

- ςοά, ΕἸΤΟΎΗ ορδί, αοά ΚΕ, Ππαπα νἱάϊ --  τευρδη, ΘΥΤ, οὐδοῦ τι 5. ΗΙΘΥΟΏΥ. Ἴρϑῖι5, 

πθς ποῇ 4111, [υχία ΝΟΡΙ πὴ, Μ. οἵ στ. ἀρβαιο αὐτῆς -- ΔΎΩ σε ἴῃ Γαβαγα -- ΠΟά. επε- 

ΠΗΤ ΡΙῸ εἐπεοῆτ --- " πχοειο, ΟΥὙ, χυριος; χυριος, Μ, Ναυϊρ. ΠΕΡΓ. ὅυζγ. εἵ ΑἸοχ, κυ- 
0 ριος ο θεος -- Ὁ, “παπηδὺ.... εαπδρκᾶκε ---- “" ̓η1ο0 οἵ δηΐς αἰῖοσ. πτᾶτρε οἵη. χαιν 

» ; ΠΡΟΣ ΤΉ ΜΝ ΚΜ  ν-- 
- Ὁ, ρεκ εχώου -- Ιάοτη {ηδκᾶδύ.. ἌπΦΉβε -- ΕὙΘΟΟῪ ΡΓῸ ὡς ἡμέραν Ὁ. ἴπδέ 

τ τδχοσΥ -- ἰΙά6π ξοωτανι --- Γ“ Μ, οὐπὶ ΑΙοχ. οὔ. χιπτ ΘΔ Άδοοδ, Ναῖΐ. ΟΠ]. οἴϊαηλ ἃ 

ξεως -- ἢ), περλριτ -- ερος! - Μ,, σϑίθυ! Ομ... ---- ἢ Εν, εἐθη δ ΟΥΟΎ. 

Δ. ΝἼΙ, 4-14. 

ΠΒΑΟΜΕΝΤΑ ΟΟΡΤΟ- - ΘΑΗΙΡΙΟΑ, ΚΟ], 1], 423 
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ἢ 001.2.. πέχδο χε ΦΙΟΎΕε εχλκ πριί'!λδο ΤΉρΡΙΟΝ᾽ Ν᾽ ΤΔΡΟΎΝΟΕΙΝ ΝόῚ ΠΗΔῊ 

Ρ-ππ: ΒΔΆᾺ ερρδὶ πνετθηκ πθὰ᾽ ᾶοοδ᾽ ὑνᾶρων πλλᾶε εν 
βού τ τος 

"01. 2. ΡΗΤῪΤ ἰΔΟΟΙΆΆΝΟΝΤΕ κΚ ἈΔ06] διχελ πκᾶρ᾽ ΠΕΤ ΚΟΥ ΤΕ ΕἘΠΆΛΟΟΥ 

ἜΝΥ  ΦΈ ων ͵ ΟΝ ἙΝ ΎΝΥ ΝΑ Ἧ 5 ἮΝ Ἔ ! ΝῊ ἌΝ “4ΓἸ ᾿ Ψ ἤ Ἂ» 

᾿ ΝΥ ΔΎ Σ ΠΕ Φ Ὁ ᾿ 
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εΕὙχὼ ἀλλοῦ χὲ ἈΔνΝ ΠΟΎΝΟΥΤΕ οΝδ΄ ΔΎ ΠΟΥΝΟΥΤΕ ΟΝ 
βΒηροᾶβεε. ἀΎω οεπᾶϑε νοε τ Ἄλε ΤΩΟΥΝ 6έ. Ἵ 

'χ,α δΔίν ΔΎ ἐπχοειο εὐᾶρερὰ Τὰ οιχας ΠΕΘΎΟΙΔΟΤΗρΙΟΝ" ΔΎ 

ΕὙΘΙΒΟΔ᾽ ΠΥΡΙΟΎΕ ΕΑῊ ὙΔΠῊ ΝΟΎΟΝ πιλλ' ΔΎΩ πΝεΎκεσεεπε. 
ΓΝ ΔΑΛΟΟΥ ΤΟΎ Οὴ ΤΟΗ εἰ Ν᾿ ΤΕΤΑΣ λᾶ ΔΎ ρΡ ΒΟᾺ ΝΡΗ ΤΟΎ ΟΥΔΕ, 

9 ππ͵τλ λᾶδλυνῊ οὐχδᾶϊ δύ. εὐωδνηβωκ ερρδᾶϊ εττπε ΤΝΔΝ ΤΟΥ 
ΕΠΕΟΗῪ εβολρλα πλιὰ εὐ λλλλδ Ὺ εὙδν ΒὼκΚ ΕἘΠΕΟΗΤ εὔλλν ΤῈ 

8 τ ἀδΙχ πὰ ΤΟΚΑΛΟῪ ερρᾶϊ εβολρϑι πὰ τ Ὺ εὐώδη- 
ΘΟΠΟῪ ρα πχῶδ ἡπκᾶρλληλοο ὑνδ ΟὙΟΪ ΝοΟῪ οχλ πλλὰ 
ΕΥΑΑΑΔῪ ὙΔΝ ΤΟΥ Εβθ0᾽ ΕΔ ΘΡΟΩΟΠΟῪ ἈΜΠΑΛΤΟ Εβ0[Ἃ] ππᾶ- 

ἈΔῪ ΕΤΟΟΤΟ ἈΠελρᾶκων ΠῸ  ΔΟΚΟΟΥ ἄγω εὐωδνάλοοςθε, 
δὴ οὐδ δι λοι δὲ φὴ ΝΝΕΥ ΧιΧεεΥ ὑνδϑὼν πλιὰ ετλς- 
ἈΔῪ ΕἸΟΟΤΟ ΝΎΟΥΟΕ ΠΟΛΛΟΟῪ ΤΟΥ ΔΎΩ νδτᾶχρε Δ ΒΔ Ὰ 
ερρᾶϊ εχ ΟὟ ΕΡΕΝ ΠΕΘΟΟῪ ΔΎΩ ΕΡΕΝΠΕῚΥ ΝΑΝΟΥΟΥ ἄν. ἄγω 
πεχε πχοεῖο ΠΝΟΥΤΕ ππᾶν Τοκρὰ Τρ᾽ πετχωρ, ἐπκᾶρ, ΕὙΡες- 
ΝΌΕΙ Ν᾽ ΧῈ σενᾶρρη βε 'ΤΗΡΟῪ πόϊ ΝΕΎΤΟΎΗΡ, ΝΡΗ Τ  ἀΎω Τεῦ- 
διὰη οδνᾶει εορᾶϊ θὲ ΝΟΎΕΙερο᾽ ΔΎΩ ΟΝ ει ἘΠΕΟΗ Ὺ ΘΕ ᾿Αἰπίερο 

ὃ ΝΚΗΛΛΕ ΠΕΤΚΩΟΤ ΟΝ τπὲ Ἀπελλὰ πϑὼκ εἐρρᾶϊ ΔΎ πεᾶε- 

σι 

πθᾶλάᾶσοᾶ ΔΎΩ εὐπωρτ λλλλοοῦ εχλκ πρὸ Ἀπκὰρ᾽ πχοεῖὸ π- 

1 πᾶν ΤΟΚρὰ Τρ πε περᾶν. ὄΌΏΘΗΡΕ ἈΛΠΙῊΣ ἍΔΛῊ ΝΕ ΤΕΥ ΝΘΟΟΠ 
πδὶ δῆ ΝΕ ΝπΌΗρε ππεόδθοῦ πεχὲ πχοεῖο. ΝΠΙΗῊΔ ΝΎ ΔΙΝ ΤΕ 
ἂν Εβολον κηλλε ΔΎ ΝΑ Δ ΔΟΦΎΔΟΟ εβολον τ κἄππὰ λοκιδ᾿ 

“εγώ, Μ. ὅγγ. οἵ ὅσ. καὶ οἵ λέγοντες -- Ε. τηθπάοβο πεταλευτώονη --- ΙΧ," πρι- 

ἋἌδΔοτηριίοι -- τὸ ἰλαστηριον -- ὙΔΡΟΎΜΟΕΙΝ ΡΙῸ πτεροῦ.... -- πσί "ΠΗΔΝ ΕὙΦΙΒΟᾺ 

Ξῆ τα, πραπνλᾳι τᾶπη (510) -- ὑτέταλ ἈλδΔῪ Ρ ΒΟᾺ ἀβᾷὰθ ἴῃ ἢη., Μ. ὅγζ. εἵ ὅγ. οὐ μὴ 
διαφυγὴ εξ αὐτῶν φευγων, καὶ οὐ μὴ διασωθὴ εξ αὐτῶν ἈνθρΑΣ ον σπου, ον 

ὠδηθὼκ ερρδϊ ετπε 5486 ἴῃ ἤηῃ., σοζοτὶ ογάϊπο ἴῆνοσβο εαἂν χαταχρυβωσιν (Μ, δυ- 
ὠδηώπι) εἰς αδὸου, εχειθεν ἢ χεὶρ μου ἀανασπασει αὐτοὺς" και εαν ἀναβωσιν 

εις τὸν ουρᾶνον, εχειθεν χαταάξω αὐτοὺς --- ὃ εὐευδπρώπον (5]ς), Μ. ονοϑ, ἔἕωωπὶ 

δΎωδηώλλο -- ἢν ἀλπεέλλτο -- ἀἀπάλλε (510), Ἀ. οπιθηπάαυϊτ ἀαπαλᾶ. -- ἰάθη ξλόκοον 
- ὁ ππτοναε ἴζὰ σοά. --- ὃ πεχε 5018 μὰ. ϑϑβιάϊςι -- πκοειῖο τε ὅυσ, ας. οἵ ΠΘΌτ.ν 

Μ. - ἀτ. κυριος χυρίος -- χε, σοῖο χαι -- Μ, οἴῃ. ἄγω οὔδει ἘΠΕ Ν Ὺ θεὲ ᾿ἀπΐερὸ 

- "δῖ τπε -- ὅγγ. τσ. Ναὶ. εἴ Βοῦτγ., Μ. ὡὰ ξῶρηι ἔτφε -- ροϑῖ ἀπκὰρ, Μ. ααάς 
τῆρῇ - πχοεῖο -- ϑυγ. τ, Ν]ρ. οἵ μθθι., Μ. - Αἰοχ. χυριος ο θεὸς --- ἴ ππῖνᾺ (510) 
ΚΕ. οπχιθηάανιῖ ἈἈΠΤΗᾺ -- ΕΔΟΡα κηλαθ, οοογὶ ἐκ γῆς αἰγυπτου -- π᾿ ἰἈλοφυλος τὸ τοὺς 

αλλοφυλους. 

νι. ΙΧ, 1-}. 
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8. ΔΎΩ ΝΟΎΡΟΟ ΕΒΟΔΟΝ κεειρᾶ. εἴὸ Νβ ΔΆ ἌΠπχοειο δ ΟὟ εἐχν 

ΤΆΛΠΤΡΟ ππροαρνοβε ΔΎ ΤηδΔΟ ΤΟΎ ΕβοὺᾺ ριχλα πρὸ »᾿- 

πκᾶρ᾽ πλὴν πνδοι! ἂν ΛΔ Ύ ἘΠ ΤΗΡΕΙ͂ Ἀπηΐϊ πἴδκωβ πεέεχε 

9 πχοειό. χε εἰὸ φηη τε ἄποκ ηδουερρᾶρπε ΔΎ τηᾶτββο 
πΝΦΕΘΝΟΟ “ΤΗΡΟΎ ἈΜΠΙΗΛ᾽ ἈἈΜΠΕΟΛΛΟῪΤ εὐΔΎΤΒβΒοΟ Ἀπρᾶτ' π- 

ι᾽ ΤΈΤΑΣ λΑΔΎῪ ΝΡΗΤΟΎ Τἄᾶκο διχλι πκᾶρ᾽ ΟΕΝ ΔΑΛΟΎ ΟΝ οὐ- 

ΟΗαε πόὲ ΝρΡΈΡΝοΟβε 'ΤΗΡΟΥῪ “πλᾶοο ΝΕΤ ΧΟ ψΛΆλΛ00 ΧΕ ππεΥ- 
": ΦὼΝ ΕροῸΝ ΝΟ Ἀ.ΠΕΘΟΟῪ ΟΥ̓ΔῈ Ν ΝΕΎΕΙ ρων. δλλ ΠΕΡΟΟΎ 

ΕΥ̓ ΔῪ ἐηδτᾶρο ἐρᾶ 1Ὸ ΝΤΕΟΚΗΝῊ ΝΆΔΎΕΙΛ ΤΕΝΎ͵ΤδΟρΕ 
εορᾶϊ ΔΎ Ὑνδκων ΝΝΕΝ ΤΔΎΘΕ εἐρρᾶϊ πη ΤΟ ἀΎω πεντ- 
δΎωρ ρου πτᾶο ἐνδΎΔΡΟΟΥ εἐρὰ ΤΟΎ ΔΎΩ τνᾶκοτο' 

1) ΜΘΕ ΝΈΡΟΟΥ πδιίν ἄεέεκδο εὙὐεζθινε πο πώ χπ ππρώλλε' 
ἊΝ πδέεθῆοῦ ΤΗΡΟΎῪ Ν᾽ αΎεπικᾶλει πᾶρᾶν ερορᾶὶ εχοΎ" 

:. ἔπεχε πχοεῖὸ πετεῖρε πῆᾶϊΐ. Εἰ ΦΕΝΦΟΟῪ ΟΕΝΗΎ Πέχὲ ΠΧΟΕΙΟ ὑ (ο]. 2. 

ππτε πῶρο τἄᾶφε πχωώωλε ΔΎω πελοολε νᾶπωρ, ἈἈΠΟΗῪ νι- 
πχο΄ ΔΎΩ ΠΝ ΤΟΎΕΙΗ σεν ΔΙΟΘΟὟΟ ΕΒΟᾺΔ ΝΟΎΡ ΛΟ ΝΠ ΤΕ ΝΒΟΎΝΟΟ 

“ '"ΤΗΡΟΥ ρὼτ νην δΎω {νᾶκτο πτδιχλδιλώοιδ »πᾶ- 

Ἄδου ΠΗ ΠΟΕΚΟΟ ΝΆΛΠΟΔΙΟ ΝΥ ΔΎΤ ΔΚΟΟΎ ποεοΎωρ, πρη- 
ΤΟΎ ποετῶσε πρεῦλλᾶ ΠΕΔΟΟΔΕ ΝΌΕΟΕ ΠΕΎΥΗΡΠ᾽ ποεχο πρεν- 

΄ ΝῊ ποεοΎω Ἀπευκάρποο δΔΎω Ὑνδ ΤΟΟΟΎ οιχλὶ πευκᾶρ, 

ΠΟΕΤ ΠΟΟΝΟΎ ΕΒΟΔ ΧΙΝ πειη ΔῪ εβολρλὶ πευκᾶρ πᾶϊ π τ ὰᾶῖ- 
τᾶδο ἡδΎ πεχεὲ πχοειο πνοΎ τίε ππᾶν)Τοκρᾶ τωρ. 

ἔδδδλκώο --- Υ'ὶ ἜΕΙΣ 
ς--- οἱ ὦ οὐ ὁ ὰ -.ς.--..Ὁ ςοἱ. 1. 

1 ἐβοΆο κεειράᾶ., Α401]. -- Πθρσ, ἀπὸ χειρ, Μ. εἰ Νυϊρ. -- ϑγπίτα. ἀπὸ κχυρηνὴς 

(εἴτ. ΕἸ6]4 δα ἢ. 1.)}, ὅυγ. - ὅγ. εχ βοθρου --- ὅ ροδῖ ᾿᾿πχοειο ςοά. οπΊ. πιο τε 

- σώμτ᾽ αδαβί ἃ σεΐετ!5 -- Γπδα τον, Να]ρ. ὅυγ, ΠΘΡγ. οἵ ὅσ. εξζαρω αὐτὴν, Μ. 8 πᾶ- 

(οτο -- πλητ - πλὴν -- ἐπτηρῇ - ΘύΓΟ-Ποχ. δ λα λο, ΟΥ, εἰς τέλος, Μ, ὧδ ἔπερ, 

-- " εἰς ϑηῆητε -- Μ. ὅυχσ. Ψαυ]ρ. Πθρσ. εἴ Αἴοχ., σγ. οὔ. -- ηπδτββο οἵ εὐδΎτεΕβο, 

Μ, εἴ ΚΥΓ. τηδοώρ εἴ εὐδυώςω, ΟΓ. λιχμίήσω οἵ λιχματαν -- ππρεέεθηοο ΡΓῸ εν 

τοις εθνεσι -- Μ, οπλ, τηροῦν -- ἀηΐα ᾿πιηὰκ οοά, ΟΙἢ. τὸν οἰχον -- ἀπρδτ, σοίογ εν 

τῷ λιχμὼ -- ππτετς ἈδδῪ 5406 πη ἤη. ρῥῖὸ χά! ου μὴ πεσὴ συντριμμια ἐπι τὴν 

Ὑη) -- "" ἀπλδος - Μ,, γα! λάου μου -- ππεγρίις ἐροῦῖ..... διώων (ρτὸ ρικώμπ), 
Μ, ππηουδώμτ οὐδε ππουοώπι διχὼπ πχὲ πιπετ ρον, ΘΥΓ. ΞξΞ τ, οὐ μη εὙΥγισῃ 

ουδς μη γενητᾶν ἐφ᾽ μᾶς τὰ χαχα ; Ναυϊρ. Ξ Πεῦγ. ἴῃ 516. Τα ]π0 ----- Δἰ πδτδϑο 

ερδιτο, 5ίσαΐ οἰΐαγη ἰηΐγα, -- ἀνάστησω -- ἢ, ““πδιδίωπ --- “ἢ εὐέζυιπε -- Οσ, δἵ 50Γ. ἴῃ 

τοχίι, Μ, 5. Η!ογοηγυ. οἵ 4111 αἀά, μι -- ςοά. τηρηάοβθθ πετρε ρῖῸ πετειρε -- πηδῖ -- Μ, 

50Γ. εἴ Αἰεχ,, ασ, πάντα ταυτα --- ““ πδπῶρ, πον πο Ιοςο περχάσει (Μ. φιρι 
εβ0} εν τῳ σπορῳ --- ᾿΄ ποεχο οἵ Μ,. εγέτωχι -- “αῖ, φυτευσουσιν, ΑἸοχ, καταφυ- 

τεύυσουσιν, ὅΓ. εἴ Οτ, πονησουσι -- ΗΕ, πηρηάοβο πρειϑημ σεονλα --- 15 χιρ πειπδν 

ΡΙῸ οὐχετι, Μ, πο λεν -- πευκδρ, -- ϑυγ. Ψα]ρ. ΠοΡῚ, οἵ ΑἸοχ,, Μ, -- (γ. οπι. αὐτῶν, 

Απι. ΙΧ, 8ὃ-1ς. 



πο νὸς 

. ἯΞ: 

ΘΟ ὐἶο 

Ὁ» 

ἐθ 

1 

σι 

ἀανῖς ἴῃ ἁλκώρδοϑει) -- ΑἸοχ. οἵ Μ., γ᾿ μωραάσθει -- ΗΕ. πιδπάοβε πιωδσπᾶϑδαι -- Εὐδε 

ϑυχῆλι (510) χα τοδαλᾶριδ, το αἱ ογάϊπθ ἴῆνοῖθο περι σαμαρειας χαὶ περὶ ἱερουσα- 
λημ, --- 5 ἐεπώδχε ἀλπχοεῖο, Μ. - ὅτ. λογους; ϑγ7τ. ας. οἵ μΘδτ. οἵα. -- τηροῦν -- Μ. 
ϑγγ. αϊρ. οἵ μεῦτ., Οτ. οὔ. -- τὶ τοῦ της, ΒΌΡΘΙ ΥΕΓ5. ῬΓ. Ὠλ. - πκοεῖο ὈΥῖΐμ. 
-- Μ. εἵ ΑἸεχ., ατγ. χυριος χυριος; Ναϊρ. 5υγ. οἵ πεῦγ. δορεΐππς [δι -- απδεὶ ςοῖετὶ 

οἴη. -- εβθοΆραι πεορπε --  α]ρ. οἵ μθρσ., Μ. ὅγζ. εἵ ὅσ. εξ οἰχου αὐτοὺ --- ἢ ροβῖ επε- 

οἾ τ οππὶ Μ. οὔ. χαὶ ἐπιβησεται, Ναῖ. Πα. ΒΌΡΘΙ Υν6Γ5. --- ὁ Ἐ. Ῥσορυῖο πᾶσί ἄν. 

)τουειη σε( ει δ)οΎοει -- αὐ πκᾶρ ΔΡ Δ|1}8 ΠΟ ΔΡΠΟΒΟΪΓΟΓ -- πεορακᾶ,, σοῖουϊ ἀθθασθ. 

αὐτου ---- ὃ πθὲ πογαλᾶ πρᾶρερ οὶ τότε ρΡῖῸ εἰς (Α. ὡς) οπωροφυλαχιον αὐγροῦ 

-- επκᾶρ, - Μ., τυ. εἰς χαος, ὅγυζγ. ᾿[μκϑ9, Ν]ρ. -- πθῦγ. ἐμ να θην ---- ἢ ἰηϊτῖο οὔ. καὶ 

- ΠΕΟΚΛΎΠΤΟΗ -- τὰ γλυπτα αὐτῆς -- Γπᾶδυν πηαλῦδναι - Μι ἐηδλειθολλουν, τὸ - 

φαΐ καταχοψουσι -- ςοά. ἴῃ ἔῃ. ομμ. καὶ εκ μισθωμάτων πορνξιὰς συνεστρεψεν 
-- 8 ξοκη καρηῦν..... δὶ πεοντ, Μ. οἵ ὅγγ. - Οὐ. ανυποδετος καὶ γυμνὴ -- ᾿ποιρην 

πος Ξ σεϊρηνων. 

Ἥ υ) “τ Ὑι ᾿ ὶ "νὴ ΔΨ ᾿ΕΝ» ᾿ ΦΔΝ ΤΥ δό δ κι νος »" ἱ . ΣΝ Νο νλοονκ ων νους χνου 
πω: ᾿ ζ τ 

τὰ Τα 
«Ὁ ΝᾺ ἔχ ἢ, . 

» Αι διδο --- Ἃ « 

πᾶχε Ἄπχοεῖο Δοωπε ἃ κτἰοδιᾶο πῆρε λλλλωρᾶθει" 
ΘΝ ΝΕΡΟΟῪ πἰωδθδλλ' ἈΝ δ χᾶζ᾽ Ἀ1Ν ἐζεκιᾶο ΠΡΡΩΟΎ ΝΟΥ λᾶς 
ΝΕΝ Τ ΔΟΝ ΔΎ ἘΡΟΟῪ ΕἼ Βε θίίληλλ' ἈΝ τοδλλᾶριᾶ. οὗτᾶι ἐπ-- 
ὠᾶχε ἈΠπΠΧοεΙΟ πλδοο ΤΉΗΡΟΥ ΔΎΩ ἄρε πκᾶρ, ΤοτΗΣ ἈΝ 
ΟὟῸΝ ΝΙΛᾺ ΕΤΟΎΗΡ, ΠΡΗ ΤΟ ΔΎΩ πχοεῖο πδωπε εΕὙλλὰρ ΤΎ-ς 
ΡΙΟΝ ΠΡΗΤ ΤΗΥΤ Ν᾿ ΠΧΌΕΙΟ νει ἐβολρλλ πεεῖρπε ετουδᾶὰβ. 

εβοΆχε εἰὸ πχοεῖο ανᾶει ολλ πεοιλλᾶ ΠΟ ΕἸ ἘΠΕΟΗῪ ΕΝ ν.- 
ἃ ΕἸ ΧΟΟΕ ΝΎΤΕ πκᾶρ᾽ ΔΎΩ ΤΟΎΕΙΗ σε ΝΔΊΝΟΕΙΝ ἈΝ π᾿ κἂρ, 
διᾶρδτο ΔΎ πιὰ σεν ΒΔ ΕβΟἋᾺ Θὲ ΝΟΥΛΟΥΔΟ, ΠΑΚΤΟ 

εβοᾺ Ἀπκωρτ᾽ ΔΎΩ ΝΘΕ ΝΟΎΛΛΟΟΎ ΕΟΝΗΎ ΕἘΠΕΟΗΤ ολλ πεορλὰ 
ΝΕ εβοὰ. πνἄᾶϊ ΤΗΡΟῪ ΕἼ Βὲε ταν τώδο τε νίδκωβ᾽ ΔΎ 
ΕΤΒε πῆοβε “πηΐ ἈΠΙΗΔ. ἄ τὲ ΤἈΝ ΤδΔο τε πίδκωβ᾽ ἈΚῊ 

πτοδλλᾶριὰ ἂν τε ἀυὼ ἄ πὲ πῆοβε “πηΐ ν' ουλᾶ “ΔῈ 
πΘΙΔΗ ἂν τε. ἄγω {νᾶκω πτοδμᾶριᾶ πθὲ πουλλὰ πτ΄ὸο 
δᾶρερ, ὃ τοωώθε. ἀγὼ οΟὙτῶσε καλὰ πελοολε ἀΎὼ τνᾶ- 
ὙΔΎΕ νεέοῶνε εἐπκᾶρ.᾽ ΝΕΟΟΝ ΤΕ ΝΔΟΟΛΠΟΥ εβοὰλ. πεοκλυ- 
Ππ͵ΤΟΝ ΤΗΡΟῪ ἐνδδῪ νηλκηλι' ΔΎΩ ΝΕΟΒΕΚΗΎΕ 'ΤΗΡΟῪ οε- 
πΔΡΟΚΊΦΟΥ οὴ ΟὙοᾶ τε ΔΎΩ ΝεοεΙΟἝΔΟΝ ΤΉΡΟΥ ὑνδκᾶ ΔῪ 
ΕὙΤ ἄκο᾽ ΕβΟΛΧΕ Ν᾿ ΤΔΟΟΟΟΥΦΘΟΥΎ ΕἘΦΟΎΝ ΟΝ ΦΕΝ ΒΕΚΗΎΕ ἈΠΟΡΝΗ. 

ετβε πᾶϊ ονᾶνερπε ΝΟΎΟΕΙ Τ᾽ ον ἄλλοοςθε ΕΟΚΗ ΚΑΦΗΎ Εἐρε 
Ρᾶ Το δ᾽ ΠΕΟΗ Τ᾽ ΟΝ δεΙρε ΝΟΥ ΤΟΕΙΤ πθεὲ πνελρᾶκων" ἀΎω. 
ΟὙρεβε πϑὲ πνζϑεερε ΝΝΟΙΡΗΝΟΟ χε ἃ ΤΕΟΠΔΗΥΤῊ ἄλιᾶϑτε, 

ΜΜ]ΟΠ 6645. [,᾿ σαπὶ Μ. ὅυγ. Ν]ρ. εἴ ΠΘΡσ. οπ. καὶ δ ᾿π|τῖο -- ακώρδϑει (Ε.. οπηθη- 

4 

Μὶςν. ἵ, 1-. 



ὙΡΦΑΣΑΣ ΚΥΤΤ ἢ ΜΝ ἀκ ΣΝ ον Ὁ Ὰ 
Ἧ »" χῳ 

ΓᾺ 

999 

εχώσ᾽ εβολχε ἄσει ἃ ἴογλδ' ἀΎω δορὼν ὡᾶᾶ ὙΠΎΔΗ νψ.- 

ὦ πᾶ Ἄδοο Οὐ φρᾶϊ εθληλι. ΠΝΕΤΥΕΘ ἈἌΠΡΧΊΙΟΕ Ἀλλ π΄ ΝΕῚ - 

δὴ. ἄκιλα Ἄπρχιοε Ἀπετνοώβε εβολραλ πεν πῊΪ τες ΕἸΤῊ 

ιι ΕΧΩΤ Ν᾽ ΟΝ ΤΗΤΝ ΒΔΔΎ ἈΠΕ ποβε ΤΕΤΟΎΗΡ, ᾿κᾶλο 

τηδώρωρ πεοπολιο᾽ ψ'πὲ πε εἰ ΕβΟἋ “.3.10΄ ΤΕ ΤΟΎΗΡ, δὴ σε- 

πᾶδρ᾽ ΤΕΤ Ν ἃ ΤΌΕΙ Τ ἘΠῊΪ ΕἸΡΗΝ ἐροο᾽ ΟΝ ἀ χι ΕβΟἋᾺ ΠΡΗΤ ΤΥ- 

ι:.. ΤΝ ΝΟΥΠΔΗΥΤΗ πλλκᾶρ ΠΡΗΤ. ΧῈ ἃ ΦΕΝΠΕΘΟΟῪ εἰ εβολ- 

13. ΦΙΤΌΟΤΟΙ ἈἌΠΧΟΕΙΟ ΕΧῊΝ ἈΠΎΔΗ ΘΙ ΔΗΛ ΠΕΦΡΟΟῪ ππρᾶραλδ᾽ 

ἈΝ πετϑιχν περτωρ. ΤΕΤΟΎΗΡ, Οὴ λᾶσοιο ΤΔΡΌΚΗΤΟΟ ν5- 

πεονοβε τε τώϑεερε ποίων χὲ ΔΎΟσΙΝΕ ορδῖὶ πρΡΉ ΤΕ παλΑ  Ὑ- 

“ὠδοτε ᾿πίηλ. ετβὲε πᾶϊ ον δῖ πνετον ἃ ΧΟΟΟΟῪ οὐ δρδϊ 

εΤ εκ ληρονολλιᾶ ΝΥΕΘ ΦΝΗΪ ΕὙΦΘΟΎΕΙΤ ἀυϑωπε ἐπχιν χη π- 

τι ΠΡΡΩΟῪ ΠΙΗΔ ΔΝ ΤΟΎΕΙΝΕ ΠΝΕΚΖΔΙΉΡΟΪ πολλοῦ ΤΕ ΤΟΎΗΡ, 
δι δίκιο τουκληροπολλὰ πᾶπωρ, ὐᾶ ΟἌολλδλι' ΠΕΟΟῪ ἣ- 

1 τῦεερε ποιῶν. φεέεκεὲ χῶῷ π᾿ Τεςεο χὼ ΕΝ ΝΟΎΦΘΗΡΕ ΕἸΟΉΝ᾽ 

τᾶςο ΠΝ, ΤΟΎΑΝ Τ ΧΗρὰ θὲ πὰ ΟὙΔΤΟΟ᾽ ΕβΟΔΧΕ ΔΎΟΘΓΓΤΟΥ 
πιάτο Ν ΤΟΟΤΕ: 

π1 ΟὟὙΟΐΪ ΝΝΕΤἌΛΕΕΥΕ ΕὙΧΊΝΟΟΝΟ ΔΎΩ ΕὙΛΛΕΕΎΕ ΕὙΠΕΘΟΟΎ ΟΙΧΝ 

πευλλᾶ ΠΝ ΚΟΤ Κ᾿ ΔΎ ΔΎΧΟΚΟΥ ΕΒΟἋ δ᾽ ΟὙΘΟΠ ἈἈΠεφοοΟΎ" εβ0- 
3 ΧΕ ΞΔΠΟΎΟ ΤΟΟ ΤΟΎ εἐρρδὶ ΠΝ ΟΕ ΔΎΩ ΔΎΕΠΙΘΎΜΕΙ ἐρεν- 
οὐχε᾽ ΔΎ ΤΟΡΠΟΥ πορῴδᾶποο ΜΝ πεχΉρὰ ΔΎΧΙ ΤΟΥ πΝΟόΌΝΟ᾿ 

ΔΎΤΩΡΠπ ποΟΎρωλλε ἈΝ. Περι Ηϊ ΟὙΡ ν1Ὲ Ἀκπὶ Τεο κ[ Δη)]ρονολαλιᾶ. 
3 ἴετβε πδί πὶ ὄπεέτερε πχοειο χὼ Δ» λλοΟΎ ΧῈ ΕἸ ΦΗΗΤΕ 

ἄποκ Τηδώοχηπε. ΕΟ ΠΕΘΟΟῪ εν ΤΕΪΦΎΔΗ ΕΝ ΤΕΤ πἄςθα! 

χωτῆ ἀν ἐρρδὶ φΔΡΟΟΥ ΔΎΩ οὴ᾽ ΟὙσΝε πΝετ πάλοοςθε ε- 
. ΤΕΥ ΠΟΟΥ ΤΩΝ ΕβΟἌΧΕ ΟὙΟΎΟΕΙΓΟ ἈἈΠΟΝΉΡΟΝ πε. 9Ά᾽ ΠΕΦΟΟΎ 

9 εχῶς δΔραπάαί -- Μ. οπ]. υὐδ᾽ φρδῖὶ ---- ᾽ 
ΞΞ οἱ εν γεθ - δκιλα, Μ, πδκιακ, αγ. ενάχειμ, -- πραίοε....... τῆτῆ (ἢ, τηυτη}) λι- 

ΠΕΥ ΕΘ (510), τοοῖς Μ. πεν εν τῈ9 

Ἑδν Ἀπετποώβε, Μ. ὅγζ. εἵ ΟὟ. μη ἀνοιχοδομειτε εξ οἰχου χατὰ γέλωτα; γὴν 

χαταπασασῆς χατὰ γελωταὰ ὑμῶν ---  " ἐπδΡΩΡ οοίοτ! πο ἃρῃοβοαηΐ -- ἅκπὲ 

πε... Ἀκ440 ΡΓῸ οὐχ εξηλῦς - τετηδτοειτ...... εροο -- ὅ5υγ. οἵ Οτ., Μ, ξερϑηβι κε 
οι ει τ ἐουη ἔροο --- ἰ" σοά, ἱπ|{10 ΟΠ]. τις ἡρξάτο εἰς ἀγαθὰ κατοιχουση 

οδυνας; --- "5 Ἀλπεοποβε, σοίοτί ἀρϑαις αὐτῆς -- τώεερε ἴοαρο τήτωϑεερε --- ἢ ΔΓ 

- δωσει, Μ, εκεί, - ππετοιδ ΟὙΟΟῪ ΡΓῸ εξαποστελλομενους --- [ἢ τονκληροπολιιᾷ, 

ΤΟΙ] ὉἹ ἀρϑαθα σου -- Ε, ολολδάι --- 6 πτεώεοχω - πτεβχω -- τ ΤΟΎ τ Ηρ δ 
Ξ- τὴν χηρειαν σου -- αττδ' ογδτοο (. οπιοηάανι οὙδετοο) -- ἀετὸς --- 1], οΥοῖ 

- συὶρ. εἴ ποῦγ,, Μ, ὅγσ., οἵ ὅσ. ξεγενοντο -- εὐσιπσόπο, Μ, οἵ ὅγι. --ι σσ, χοπους -- Μ, 
ΟΠ, δγω εὐάλεεγε (5, - στ, ἐργαζομιενοι) ΕὙπεθοοῦ --- ἢ ΔΎεπιθύλει -- επεθυμουν 

- πεζηρδ - τὰς χηρᾶς; τοὶαι! οἴκους --- ᾿ χωτῆ ῥζῖὸ τοὺς τρἄχηλους ὑμων. 

ΜΙςῇ. 1, 10 --- Π1, 1-4. 

ἜΟΙ ὩΣ 

ἘΠ ΟΪ: Ὡς 



ἣ Ρ. ἴδ: 

ΒΟ] 1 

ἀὔννο ΚΟΡΤΕΝ 

991. Ἂ 

ΕΤΑΛΑΔΎ ΟΕΝΑΧΙ ΕΝ ΤΗΥΤΝ ΝΟΎΠΔΡΑ βΟλΗ" ποεχὼ ΝΟῪ- 
ΤΟΕΙΤ ΘΝ ΟὙΤτώ εὙὐχὼ κλλλοο χὲ δὲν οὐτ ἀλδιπωριᾶ ἄπ- 
τἂλδιπώρει Ὑλλλλεριο πᾶ Ἄδοο ΔΎΩΙ ΤΟ ΟΝ ΟὙΝΟΎΡ, ΝΩΟῚ 
εἰῶρε᾿ ἀΎω ΝΕ ΜΜῸ ΠΕΤ ΚΟΝῪΎ ἀλλλοο ΕΤΤΡΕΟΚΊΎΊΟΣ εβολ᾽ ΝΕ τ π- 

ὅ οῶζϑε ΔΎΟ ΤΟΥ. Εετβε πᾶὶ ποονδιυωΐπε ἀν πᾶκ οὴ᾽ τεκ-- 
ὃ Κληοιᾶ ἈΠΧΟΕΙΟ᾽ ΝΟῚ ΠΕΤῸΡ ΝΟΎΡ᾽ ΕΒΟἋ ο΄ὴ ΟὙΚΔΗΡΟΟ. Μπρ- 

ΡΙΛΔΕ ΟΝ ΦΕΝΡΑΛΕΙΟΟΎΕ, ΟΥ̓ΔΕ ἈΠΡΤΡΕΥΡΙΑΛΕ εν νἂϊ ΠΝΟῚ νετ τ - 
τ ΒΔ λ' ΠΟΝΔΝΟΥΧΕ ἄπ Εβολ ππνούπεδ᾽ πετχὼ κϑλοὸῦὺ χε 

πηΐϊ πνίδκωβ δῖ νουδο πεππὰ ᾿πχοειο. εἣὲῈ ΦῈΝ ΤΕΙΛΆΙ ΝΕ, 
ΝΕ ΝΈΟΙ ΒΗΎΕ Ἢ πνεᾶχε Ν᾿ ΑΝΟΥΟΥ ἂν πλαδ 1" ΔΎΩ δα - 

8. οοςθε εΕὐΟΟΎ τῶν. ἄγω πᾶλδοο ΝΧῚΝ ΠΟΡΠ Δ ΎδΔρερα ΤΟῪ 

ΕὙΆΑΝΤ ΧΑΧΕ ἈΜΠΆΛΤΟῸ ΕΒΟᾺΔ Ν᾽ ΤΕΟΕΙΡΗΝΗ πεδᾶρ ΔΎΡΔΤΟΩ 3 

διῶ ΕΤΡΕΥΙ ΒΑΔῪ ΝΟΎΡΕΛΠΙοΟ ΟὙΟΎΘΩ, ἈἈποΐλελιοο. 
9 Ετβε πᾶὶ πνποῦ πδίλδοο “ΕΝ Δ ΝΟΧΟῪ ΕβΟᾺ Φὴ νηΐ π- 
ΤΕΥΤΡΎΦΗ ΕἼΒΕ ΝΕΎΡΒΗΎΕ ΕὙΘΟΟΥ ΔΎΝΟΧΟΥ ΕΒΟᾺΔ ΟΝ 

ι΄. ἸΤῊΗΥΤΝ ΕΦΟΎΝ ΕΝ ΤΟΎΕΙΗ Οὐᾶ ἐνερ ΤΩΟΥῪΝ ΝΤΕΤΝΒωΚ χε 
πτᾶὶ ἂν τε τεκά ΝΑ ΠΔΎΟΙΟ᾽ ετϑεὲ πχώρϑκ. ἃ ΤΕΥ Ν ΤΑΚΟ ον 

": ΟὙΤάΑ͂ΚΟ ΔΎΠΩΤΥ ποὰ ΤΗΥΤΝΈΛΛΝ ΠΕΥ ΠΗῪ ΠΟΥ Ν᾿ ΟὙππ ἃ 

ΠΟΟᾺ δΔαδρερὰ ΤῸ ΔΟῪΣ πᾶκ ΝΟΎΉΡΠ᾽ ἈΝ ΝΟΎΤρε. ΔΎ 
ι9 σνἄζϑωπε ΕΒΟΔ οὴ ΝΎ Δ ΤΙΔ εὐὐπεϊλδοο ΟΝ ΟὙΟΩΘΟΎΡ, ΕΡΟΎ Ν᾿ 

οεν ΔοεΎρ, ἴδκωβ ἘΡΟῪΝ ἈΝ ΟὟῸΝ ΝΙλκ ον οὐωπ ἐνηδθωπ 

Ὁ φοά, πηθηάοβα εαπ ΤπΎ τ, Ἀ. Θπηθηάανι!ϊ 51π6 ἈΠΠ1ὰ δἀποίατϊοπδ -- ο οὐτώ, Μ. 

ΘΥΓ. εἴ ὅτ. ἐν μελει -- δὲπ (Ξ- 95) οὐτδιδιπωριὰ διιτδ διπώρει τ ὅυσ, εἴ τ. τα- 
λαιπωριᾳ εταλαιπωρησαάμην, ΜεηρΗ. .... Δοερτδίλεπώριι -- τακακεριο (5ἰς) -- μερις 

- πῶι εἰἴὥρε ρ]᾿ββϑπηᾶ -- πετκυλν τ ο χωλυων, ΑἸοχ. εἴ αῖ. ο χωλυσων -- ΔΥύτοΥ, 

σοίρσὶ διεμερισθησαν - " Μ. Πὶς οὔγ. οἷ τεκκἌνοιδ ἀλπχοειῖο, ΒΥΓΪ. -- γ᾿ ογάϊηβ 

ἴπνεῖβο βαλλων σχοινίον ἐν χληρὼ εν ἐχχλησιὰ χύυριου --- ὃ ροβῖ φεπρεκειδογε Μ. 

Ἰεριῖ αυδθ ΒΌΡΓα ΟἸΙΒΙῖ : εν ΓεκκΆνοιδ ἦτε πδὸ -- Ἀπρτρευριλκε, ὅυυ. -- (γ. μηὸς 

δαχρνετωσαν, Μ. χχπειιθΡΟΥΟῪ ὙΔΟΥῸ ράχη ἘΒΟᾺ ἔχεν ᾧδι -- πόί πε πΒ  Ἃ τοὶϊηαὶ 
ὭΟΏ ἃρποϑβοθηῖΐ -- ἃηῖα ἀπ ΓΟ, οηλ. γὰρ --- ἶ ΕΠ ΦΕΙΝ ΤειΑκΙ ΠΕ ΡΓῸ Μ, “ιν πᾶι δπ, 

γαι. ες ταυτὰ, Οἵ. οὐ τ. -- πεηρβηνε - Μ. ρῖο τὰ επιτηδευματὰ αὐτοὺ -- Δ6- 
Ἄλοοίυε εὐοουτωμ, Μ,. οἵ ὅγυγ. -- τὶ ορθοι πεπορευντᾶι --α ἢ Ἄπάστο εἐβοὰἋ, φοίοτὶ, 

χατεναντι -- ΗΚ. πιοηάοβε πεουδὰρ -- " ετϑθε πδὶ - Μ. ϑγυγ. εἴ Αἴοχ., ὅσ. οἷν. 
- ππο δ᾽ ΡΓῸ ἡγούμενοι -- ΠὙΕΥΤΡΥΦΗΝ -- τρυφῆς αὐτῶν, Μ. οι. αὐτῶν - δτην- 

τῆ (510) ρσὸ ρῴωμ.... -- "ὃ πτετπϑωκ, τοὶϊϊααὶ χαὶ πορεύου -- ἀπάπδυοιο - ἀνὰ- 
παυσις -- ετβὲ πχώρακ᾽..... οὕ... δι οὐτᾶκο (δυϊὰ5 ΟὟ ΒΌΡΘΟΓΙ Υ6ΓΒ. ΡΓ. Πλ.} -- ὅυγ. εἴ 
ατ., Μ. οτάϊπε ἰπνθῖβο ἀρετεμτᾶκο εν οὐτᾶκο εθ8ὲ οὐδίυθοειι --- δ ΔΎπΟΥ ποᾶς 

ὙΗΥΤΗ ΡΙῸ ΔΎΕΤΠπΟτ -- κατεδιωχθη τξ -- εακπεϊλδοο (ἢ. παι τοοῖρ τ ἈῪ Ἃ ἀκπεὶ- 

ἌδΔοο) Ξ- σὺ ὅυγυ. ΝΡ. οἵ πθῦσ., Μ. πῖπτε πλιἌδοο. 

Μίςμ. 11, ς -Ἱ 2. 
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-΄ 

τρί στα δι ΑΝ: ΠΥ Σ ΣῪ ΡΟΣ Ὥτ ον ἄδῳ. 
ΓΝ χὰν; ἙΝ 

οὖ 

Ὁ) 

εροΐ πιποεεπε ἈΛΧΠΙΗ Δ᾽ δ᾽ ΝΕΎΕΡΗΥ νᾶκω ἈΠΕΟΚΤῊ θὲ που- 
ὍΦΕ ΝΕΟΟΟῪ Φ΄ὴ᾽ το ί6}}. ΔΎ πθὲ ΝΟΥΔΥΈΔΗ ΟΝ ὙΤΆΛΗ ΤΕ 

9. Ἡ ΠΤ εουδίρει σεν ΠΤ εβολον πρώ λλε᾽ απᾶει εἐρρᾶϊ πσῇ 

πεττ᾽ δὲ ΦῊ ΔΟΟΥ οενδϑτ᾽ ἄγω σεν βὼκ ἘΡΟΎΝ 
δ΄ ΤΠΎ ΔΗ ποεεὶ ΕΒΟἋᾺ ΠΗ ΤΟ ΔΎ ον δλλοοςε πότ ΠΡΡΟ δὶ δῊ 
ἈΛΛΟΟΎ πχοεῖο λε πἄλλοοςϑε φὰ ΧΩΟΎ. 

'π,1 δΎω οανἄάχοοοσ᾽ χε οω τ 6ὲ επ δὶ πᾶριχη ψπηΐϊ πίδκωβ᾽ 

ΔΎΩ ποεεπε ἈΠῊΪ ἈΠΙΗΔ. ΧΕ ἌΠΟΥΝ ἀπ Πὲ ΟΟὟΝ πρἂπ' 

9 ΝΝΕΤΆΛΟΟΤΕ ἈΠᾶγΔΘΟΝ ΔΎΩ ΕἾΔΕ ἈΜΝΠΕΘΟΟΎ ΕὙΤΡρΠπ 
9. ππεγωδᾶρ διωου ΔΎ ΝΕΎΟΔΡΣ δὶ Ὑ1πὲ ΠΝΕΎΚΕΕΟ. πδὶ 
πτΔΎΟΥΩΣ, ΝΗ ΟΔΡΙΞ πδίλδοο ᾿ΔΎω πεγδᾶρ ΔΎΡ Δ ΤΟΎ 
ΠΕΎΚεεΕΟ ΔΎΟΥΟσΠΟΥ ΔΎΩ ΔΎΔΑΥΎ πυΔΎΩΟΔΥ πθὲ πρεποδρξ 

.« ερεν δ Ἄκιον ΔΎ θὲ πρεέῆδο εὐσάλᾶοτ᾽ ποτε οενἄωυὉ 
εορᾶΐὶ ἐπχοειῖο τὰ Τ᾿ Ἄλλο ΑΆ ΕΡΟΟῪΔΎΩ αν ἄκττε πεῦθὸ Εβθ0Ἃ 

ΝΑΛΟΟῪ ον ΠεοΎοει 9 ΕΥΑΑΔΎῪ ΕβοΟλχεΕ ΔΎΠΟΝΗΡΕΎΥΕ πνεΥ- 
5 φβηγε ερρᾶΐ εχωου. πᾶϊ πέτερε πχοεῖσ χὼ »ἙλοονΎ εν 
ΝΈΠΡΟΦΗΤΗς πετπλᾶνδ Ἀπδλδοο ΠΕΤ ἌΩΟΚΟ λλλλοο ΟΝ πεὺ- 
οβρε' ΔΎ ΕὙΚΎΡΗΟΟΕ ερρᾶϊ εχ ΝΠΟΎΕΙΡΗΝΗ ΕἈΛΠΟΎῪΤ ἄδο 

6 ΕΤΕΥΤ προ ΔΎ ΤΟΎΠΝΟΟ εἐχο] ΝΟΎποΐλελλοο ετβε πᾶϊὶ τεὺ- 
«η πᾶϑωπε ΝΗ ΤΝ εβολον οὙδφορδοιο ΔΎ οΟὙκᾶκε πετπᾶ- 
πε ΝΗῊΤΝ εβολον ΟὙΘΙ πε ΔΎΩ πρη πᾶρωτπ εν πεπρο- 

1 ΦΗΤΗΟ ΝΜ ΤΕ ΠΕΡΟΟῪ Ρ Κἄᾶκε εχῴζου δΎω οενᾶχι πὲ πὸόϊ 
πετπώωρε πΝΡΔΟΟΥ πόλλ᾽ ΔΎ οεπᾶσοωβε ποὰ πρερηπει 
ΔΎΩ οεπδδχε ΠΟΟΟῪ ΤΉΡΟΥ Εβολχε ἈΠ πετ πῆ δο ΤᾺ ε- 

8 ΡΟΟΥ. εἴτ ΔΦΟΎ ἄποκ πόολλ' ολλ πεππὰ ἌΠΧΟεΙΟ ΔΎΩ 
ΟὙρᾶπ πόρλλ ΕἸΔΎΟ εἰᾶἄᾶκωβ πνεορλν τδο τε ΔΎΩ ΕΠΙΗ Δ 

9 ΠΠΕΠΟβε. οὐὐὐτῶἅι 6ε ἐπ δὶ πποῦ ἌἈπηΐ πίδκωβ᾽ ΔΎΩ ἤοεεπε 

15 μπεακτη -- Οσ., Μ. εἴ 501. Ξ: Αἰεχ. τὴν ἀποστροφὴν αὐτῶν -- ο΄ τοώ[96] 

ΡτΟ εν θλιψει -- αἱτ, δγω ἀρεβί ἃ Ἷβίογιϑβ -- πουδ τ ελη -- αγελη.) τ. ποιμνιον --- ἰδ απδει 

ερρδὶ π]οΐί πετωυώώτ, Μ. ὅγζ. εἴ Οτγ. δια τῆς διαχοπῆης -- πι͵σί πρρο, τϑ 4] δἀά. 

ἀύτῶων -- τδάλοοε ΡΓΙῸ ἡγήσεταᾶ! --- Π], ' δέ -- δὴ . ὅγχ. ωσο., Μ. οὔ. --- ᾿ ““πᾶ- 

γδϑοι οἵ ᾿ἡπεθοοῦ, ςοΐοιι ἴῃ ΡΙυΓ,. --- ὅ πδὶ -- ΝῸ]ρ. οἵ περγ,, Μ. ὅυ7ζγ. εἵ ὅσ. ον τρο- 
πὸν -- Δηΐα πεΎκεεο οὔ. χά: ; Μ. Ξ Αἰοχ ἀπὸ των οστεων αὐτῶν “-- ερετ δ ἈΚιοῦ 

Ξε εἰς χάλκια, τοϊϊαυ! ἴῃ ϑἴπρ. εἰς λεβητα --- ὁ τοτε- Νυ]ρ. εἴ Ποῦσγ., Μ. ὅϑγυζγ. εἴ Οἵ. 

ουτῶς -- ΔΎποπηΗρεντε -- εἐπονηρευσαντο -- ΠΠΕΎΦΒΗΥΕ ΡΙῸ οὶ πευρβηνε -- "ὅ πετπλδ- 

ΜΔ τ- τοὺς πλανωντὰς -- λλ,Δ06,. σοίοι! ΠΟ ἃρηποβουηΐ -- ΕὙΚΎρΡΗΟΟΕε - χηρυσσοντᾶς 

--" Ε, ρώτπ ρῖο πάᾶρωτπ --- ἶ πετπώωρε .... ποσόν, Μ, ὅγζ. εἴ Οἵ. οἱ ὁρῶντες 

τὰ ἐνυπνιᾶ -- δηία τηροῦν ΟΠ]. πποοῦ -- αὐτο! --- ὅ ΔΎ οὐϑᾶπ πδόλι, γϑ! 401 καὶ 

“ριματος γκι δυναστειας «-" δέΞ δὴ, Μ. οπῇ. -- πποσ΄ ΡΙῸ ον ἡγουμένοι. 

ΜΙςῖ. 11,13 -α ΠῚ, 1-ο. 

ἀεὶ λον 

Ῥ» Σδ: 

ΦΟΙ ΣΝ 



00]..2. ἢ ΧΙΝΟΟΝΟ πεονοῦ ΔΎ οἂπ οι ϑβεν λωρον᾽ ΔΎ ΝΕΟΟΎΗΗΒ 

πο ΟἹ, δὲ 

90 

ἈΠῊΪ ἈἈΠΙΗ Δ᾽ πΝετ (ὦ τε πρὰπ ἀυ πε πώς Ν᾿ ΝΕ ΤΟΟΎ ΤΩΝ 
ι᾽ο ΤΉΡΟΥ ΝΕΤΚΩΟῪ πΟΙὼΝ ΟΝ ΦενΝονοο ΔΎΩ θληλι δὴ δεν- 

Δ ΎΟΥΩ ΕὙΧΊβεκε' ΔΎ ΝΕΟΠΡΟΦΗΤΗΟ ΔΎΧΙ ΟΑ Τὶ ΔΎΓΘΘΙΝε' ΔΎΩ 
Δ ΎΓ(ΟΟΥΩΘΟΥ ΜΜΔΛΟΟῪ εχλλ ΠΧΟΕΙΟ ΕὙΧῸ λλλλοο ΧῈ Ἢ ἈΠπχοειο. 

19. (ΟΠ πλλλλᾶν ἀν᾽ ἈΠ ΠΕΘΟΟΎῪ πᾶεὶ εχῶν. ετβε πᾶϊ οενᾶ- τ 

οκᾶϊ ποιῶν πθὲ νουοώωθε ΕἾ Βὲ ΤΗΥΤ π᾿ ΔΎ ΘΊΧΗΜ ον ἂρ 
θεὲ πουλλὰ πρᾶρερ,  βον τε ΔΎ ΠΤΟΟΥ ἈΠῊΪ ἈΠῚΗ Δ ον ἂρ 
θὲ ΝΟΥΔΔΟΟΟ τλϑλὰ ΝΘΗΝ. 

ιν. 1 ἄγῳ οανδζωπε ΟΝ ΝΕΦΟΟῪ πρᾶδε ΕἸΟΎΟΝ, ΕΒΟἋ πότ ΠΤ ΟΟΥ 
ἌΠΧΟΕΙΟ ΕἸΟΒ ΤΩΥ οιχλὶ πκοορ, ΠΝ ΤΟΎΕΙΗ᾽ ἀΎ ον ἄχ σε ΝῸΡ 

3 ΠΕῚπε ΝΗ ΒΟΎΝΟΟ ΔΎω ΝΑΠΟΩῪ εἐρὰ ΤῸ] Νόι ΟὙλᾶοο ποε- 
Ἄλοοθε πΝόι οπθεθνοο ἐν δι Ὑ" ΠΟΕΧΟΟΟ χὲ ἌΛΛΗΪΤΝ ἈΑΡΟΝ 
εδρᾶϊ ἘΠ ΤΟΟΥ Ἀπχοειο ἀγὼ ἐρρᾶϊ ἐπηΐ πῆποΎ τε πίδκωβ᾽ 

ΠΟΕΤ ΔΑΛΟΝ ΕΝ ΕΘ ΦΙΟΟΎΕ ΔΎ Ντπβὼκ εἐρρᾶϊ ον πελεᾶ κι- 
λλοοίθε, χε εἐρὲ πῆολλοο γὰρ πᾶει εβ ον οἵων" ἀΎω πῶᾶχε 
ἌΠΧΟΕΙΟ Εβολον θίληλι: δΝΟΚΡΙΝΕ ΝΉΆΛΗ ΤΕ πρεν δου επἅ- 

«ΟὟ ΝΟ ΧΠΙΟ ΝΡΕΝΦΕΘΝΟΟ ΕὙΧΟΟΡ ἃ ἄρηχα κπκᾶρ᾽ ΔΎ 
σεν ΔΟΎΤ ο, ΝΝΕΎΟΘΗΟΙΕ ΕρεΝΟΙΝΕ ποκᾶϊ ΔΎΩ ΝΕΎΔΛερερ, ἐρεν- 

Ορο᾽ ΝΎΎΕΤΑΑ ΦΕΘΝΟΟ 6ῈΕ 61 οη] Ε εχῖἣ φεθνοο ἀΎω [ποε τ λι- 

« χιοβὼ 6εὲ ᾿ελλιζϑε. Ν ΤΕ ποΥὰ ποῪδ Ψ1ΤῸΝ ΨΝΛ5106] φᾶροο 
᾿τΤεβω νελοολε ἀΎὼ ποτὰ ποσὰ φϑᾶροο πΤεάβῳ ΝΚΝΤΕ᾿ 
ΝΤΕΤΆΑ λᾶδυνὴ ΘΡΟῪ εβολχε ττᾶπρο Ἀπχοεῖο ππᾶν ὴτο- 

5 Κρᾶτωρ τὲ πῬΎδοχε πνᾶϊ' χε πᾶοο '"ΤΗΡΟῪ οεγνἄλλοοιθε 
πουὰ πουὰ δὶ τεῦ θιΗ ἄνπον λε ἐννᾶμοοῦε ρος πρᾶν »"“"- 
πχοεῖο ΠΕΝ ΝΟΥ ΤΕ ἃ εἐπὲρ, ΝεΝερ. Φ'δ ΠΕΡΟΟῪ ΕὙΑΚΕΙΔῪ 
πεχεὲ πχοεῖο χε Ὑνδοωουρ, ἘΕΡΟῪΝ Ν᾿, ΤΕΝ ὙΔΎΟΥΟΙΘΕΙ᾽ ἀΎω 
ΤΕΝΤΔΎΝΟΧΟ εβοὸλ {νδώθοπο εἐροΐΪ ἀσω τεὲν Δ ΎΧΛΟΚΘΟ᾽ 

ὧν 

9: 

ΚΓ Ή, πηθηάοβα δύω ρῖὸ δυουῶ -- ΔΎΧΙ τ ΡΙῸ μετὰ ἀργίριου -- ἃ. ογῶιπε 

- ΔΎ ΟΥΘΟΥ ἡΑλοοΟΎΥ, σοῖοι ἐπανεπαυοντο -- ἢ. εαπ πχοεῖο, οἵ ΟΠ. ἍΔΗ δηῖδ κι- 

πχοεῖς -- ἡ ΗΕ. πογοώωςε -- ἈΠΙΗᾺ 5015 Ππαδοῖ ϑαῃιάιςαβ; αἰ, ἴαχῖα Νοδιϊατα, 

Ἰεραηῖ χυριου -- 8)ὲ πογδίΆοος -- Αἰοχ. ὡς αλσος, Οτ. εἰς αἶσος --- ἸΥ̓́, ̓  πὸ} τοϊϊ αὶ 

ΠΟ ἃρποβοιηΐῖ -- ππβουποο - τῶν βουνὼν - ΟΥ̓ΆΔΟΟ τηθπάοϑβθ, ρῥῖῸ ΠπΆδοο -- λαοι 

- ᾿ροβῖ ποεαλόοε Μ, δά. οἄρου -- επεοϑίιοονε τ-- Μ. ΝΕ. εἴ πςδτ., ϑὅγυ. εἵ τσ. ἰὰ 

βίησ. -- τὰρ ἀρδιαηάαϊ --- ὃ ὧδ Δρηχο ἀπκᾶρ, Μ. ὡὧἃ εἐὔόονπ ξουκᾶρϑι εὐουνουν, αἷς. 

ἤοΡΓ. ὅυγ. εἵ ὅσ. εὡς εἰς μαχρᾶν -- ςοά. ΠπΕΎΘΟΗ [6 ε ΡΙῸ ππεγοηαε -- ἢ, παθιάοϑο [τ εὺ- 

ταλχι οκῳ -- ὃ ἢ, πΆδοο -- οεπδάλοοιυε -- ὅσ. αϊρ. ΠρΌγ. οἵ ὅτν., Μ. εὐξεκου ἴ -- ὧὰ 

επερ, πειερ, οοϊουϊ εἰς τὸν αἰωνὰ και ἐπεχεινα --α ὃ τε Ὑδυαλλοκρο -  αἱα. οἵ ὨδΌτ., 

Μ, ὅγγυ. εἵ ὅσ. ους ἀπωσαμην. 

Μῖςν. ΠΙ, τὸ -- ἸΥ͂, τ-6. 

ψ Ὺυ 



ἘΡΉ ΠΝ ΤΥ ΚΦ ΎΡῊΝ τ γν 
᾿ Ἵ Ῥ τὰς ᾿ 4 . ," τὸ Ψὺ κὴ Ἢ Ἕν } 

νν- 
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Ἴ δΔΎω {νδκω Ν ͵ΤΕΝῪ ΔΥΟΎΟΓΘΟΙΟ ΕὙοεεπει ἀΎ τεντᾶτν- 
ΝΟΧΟ ΕΒΟᾺ ΕὙΦΕΘΝΟΟ ΕἸ ΧΟΟΡ᾽ ΝἸΉΤΕ ΠΧΟΕΙΟ ρρρο ερρᾶϊ εχ 

1,1 ᾿ὋοὙοΐ πΝᾶϊι χε δΐρ θὲ ἈΠΕ ΤΟΎ, ΡΟΟῪΕ ἘΡΟῪΝ ολλ πώρ σ᾽ 
ΔΎΩ θὲ ἈΠΕΎΚΕΤΟ χελλε ρα πχώώλε εν οὐλᾶρ 00Π 

9 εογῶλα ΠΗ τ ΔΎπωρ, ΠπΟΟΡΠ. ΟὟΟΙ πᾶὶ ΤΑΨΥΎΧΗ χε ἃ προ- 

Ρποβε τἄκο ορἴχιι πκᾶρ, ΔΎ πεΤΟΟΎ Τῶν οὴ᾽ πρώλλε ενο- 
ΟΠ ἄπν᾽ οσεσορό᾽ 'ΤΗΡΟΎ ἐφ γζοποο πουὰ πουὰ ϑοχρεχ πετρί- 

9. ΤΟΎΩΟ ΟΝ ΟὙδοχρεχ οξοοβτε πνευδὶχ ἘΠΠΕΘΟΟῪ πᾶριχχυν 
δἰ τεῖ ΔΎΩ πεκρί της οἰχὶ οὴ ΝΥ ΤΟΥΘ αχὼ ΔΎ ἸΔΎΟ 
πονπᾶχε ΝΕΙΡΗΝΙΚΟΝ᾽ ΔΎω π χώώρε δηᾶχε ἐποσώω πὲ 
π πΤΕαΙΨΎΧΗ. ἀΎω τηδοῖ πνευᾶυθον ΠπΘΕ ΠΟΎΡΟΟΔΕ εοοΥ- 

λα ΔΎΩ εολλόοςθε οἷχη ΟὙκάᾶπωνΝ οὰλ ΠΕΡΟΟΥῪ πότ 
Εβθ0Ἃ. ΟΥΟΪ ΟΥὟΟΐΪ πκβὰ ΔΎεΪ ΤΕΝΟΥῪ οεγῆάζϑωπε πόὶ πευρίλλε. 

᾿ ἈΠΡΥΎΔΝΦΕΥ ΤΗΥΤΝ ἈΝ πετπώβεερε ΟὟΔΕε ππρκὰ ο.τη- 
ΤΝ ἐΝετρί χων Ν᾿ οἄρερ ἐροκ εἸττεκορῖλλε ΕΤ ΑΛ ἄλλου ελᾶδυ" 

6 ΕβοἌΧΕ ΟὟΝ ΟὝΘΗρΡΕ πᾶἄοε πεοιίωτ ΔΎΩ ΟὟΝ ΟΎὝζΘεερε 

πἃ ΤΟΟΥΝ ΕΧἮῊ τεολλᾶά ΔΎ ΔΎΩ ΟὙΓΘΕΔΕΕῚΤ ΕΑΝ τεοθωλδε᾽ 

1 ἩΧΙΝΧΕΕΎΕ Ξπρουλλε επῆρωλλε ΤΉΡΟΥ Ετρλλ πεοηῖ. δΔνοΚκ 
λε ηδόώτ εἐρρδὶ ἐπχοειο ἐν δΟΎΠΟΣΛΟΝΗ ἘπΠΝΟΎ ΤΕ πᾶ- 

8 ΟΟΟἼΤῊΡ ΠΑΝΟΥΤΕ ον δουτλλ ἐρο. [ΤΑ χᾶχε πἄπρρᾶςθε 

εορᾶι ἔχωι χε διρε' ἐνπδ ΤΩΟΥΝ ον᾽ χε εἰοᾶπρϑλλοοο λκ 

" πκᾶκε' πΠΧΟεΙΟ ΠΔΡΟΎΟΕΙΝ ερο. ΤΟΡΥΤῊ Ἀπχοειῖο ἔνδα! οὰ- 

ΓΞ 

1 1Π|, δ τοῦ ἔπδκω (ΒΕ. {πκῳ) 5ΈΡΘΓ νϑῖβ. ΡΥ. Π1. -- ΕΒ, «οβοϊαπίοῦ οὔ]. ππτεπ- 

τδΎονοςυο ας εὙοεεπε δΎω, εἵ ἰαριῖ τ τε τΔΎΠποχοΟ --- ΝΠ], ὁ Ἀχπετκετο 4111 500 1η- 

το! ΠΠσαηΐ -- εὐγῶν πη τδΎπωρ, (ςοά. τ τ δύ πιρ, ΟΠ Ὑ 56 1115 1ἸΠ56Γῖ0) πιϑορῆ -- Μ., 

ΘΥΓ. Ξ- αΓ, του φάγειν τὰ πρωτογονὰ -- Ὦ. οτοι πΥΔΨΎΣΗ --- " Ἰάθπ πρεορποβε, 

σοῖοι! εὐσεῤης νοὶ εὐλαβής -- πετοογτῶπ - χάτορθων --- Ὁ. πεαῦοοπ δι. οεπδ- 

σώρσ΄... ἐρεοποῦ -- οά. φρο οὙροκίρες --- " Ὁ, εαδύτει - αὐτει -- ἰ46Π| εὐ κι οἷτ 

ενν πτογειο. εὐὐχώ δΎω εὐ τ δυο πρεῖδχε πειρηπεικοι, Μ, ὅυγ. οἵ Οσ. ταπῖαπι εἰρη- 

γιχους λόγους ἐλάλησε - Ὁ. γώ πχώωρε εὐδαε -- Μ. Ψυ]ρ. εἴ ΠοΡτ., ὅυζγ. Ξ- Οσ, 

ΠΟΠ ἃρῃοβοῦῃηΐ --- μ δίχτε οὐκδιῶν Ξ ἐπὶ χᾶάνονος -- πδώϑΟἽ ΕβΟ0Ἃ - ἡ (ΙΓ. σχοπιας, 

(ὍΣ ὅσ, Ψυ]ρ, οἵ Πεῦγ. δά. σου, Μ. πίχᾶκι -- ουὐοΐ 15 - Μ. γαῖ. οἱ Αἰοχ., τ. βαπιδὶ 

- Ὁ. τϑοῖ5 πεκβδ -- πεγρίαμε -- ϑυγ. οἵ ὅσ., Μ, αρϑαᾷς αὐτῶν --- ὅ Ὁ. τεοῖς πετῖ- 
ὕβεερ - Μ., Οἵ, εἴ ὅ5γζΓ. φιλοις -- επετρίχωπιη -- Μ., ὅγγ, - τ, ἐπι ἡγουμένοις 
““ετεκορίαλε, σοίο! ἀπὸ τῆς συγχοιτου σου ---  Ὦ, πεασειώτ - Μ., σου! ἀρ546 
αύτου --- ᾿ Ἰάοπὶ {ηδρύυποιπε τ ὑπομένω, οο4., πηρηάοβα τί πδιουποπολλοπη -- Ὦ, εἰ} - 
δου ται ἐροὶ -- ϑθαοητ4 οχ οὐἀϊίοης ΕὙΠΊΔη --- ὅ ἄχπρρδιυε -- Μ. ρῖὸ μη επιχαᾶιρε 
- ἀπίς Τηδτώογη ϑαῃϊ4, οὔ]. χάνι. 

Μίςἢ. ΙΝ, 7. ΝΊΙ, 1-0. 

ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ Οὐρτο-ϑαηιρισλ, ΝΟ], 1], 45) 

 ὟΦ. τὕν» 

δ ΤΉ :ΟΟΙΣ 

ΘΟΪΣΕΖΣ 



Ὶ γ- ΠΥ Ὺν ἀνα χύὰ ἐν ϑλ υύτν οὐδ δῦ ἮΡΙ Η" ἐροδϑνουν; ὑδ 

328 ἜΝ ᾿ 

ΡΟΟ’ χε ἄιργοβε εἐροὺ δἂην τε τλλδειε πᾶ... τ΄ εὔὐἰνδειῖρε 
ὌΝ κβδ᾽ εὐνὰ . .. Ἃ ἐπούοίειν ὑηδίνδΎ ετεαλι κᾶι)ο- 

ιὸ ΟὙΝῊ δΎω [οΝ]Δ Ν ΔΎ ἐροὶ πόᾶὶ [τὰ "», πη τ χᾶχε' [ΔΎΩ] οὐδο- 
ἍΕΟ λαπίυ πε τεσ χω [Ἅλλλ]οο πᾶν χε εα τῶν πχοεῖο πεκνου- 
τε ἄγω νπᾶβδὰ οεγδλλερ εἰὰ ΤΟΎ ὑλλλοο ΤΕΝΟῪ σενᾶρουλε 

"᾿ Εχο ΝΘΝΟΎΟΑΛΕ ΟΝ ΝΕΘΙΟΟΎΕ. ΟὙΦΟΟῪ πκώρ τ ΕΤΟΥΧΟ πε πε- 
19. ΦΟΟῪ ΕἼ ΑλΑΑΔΎ εὐ ἃ Τἄκο ἘΠ ΝΟΆΛΙΆΛΟΝ πᾶδλᾶοο ΔΎΩ πεκ- 

ποΐλιο᾽ σεν ἀυΔΟΟὟ ἈΝ πκᾶρ᾽ ΤΕ Ν᾽ ΔΟΟΎΡΙΟΟ ΠΟΙΟΟῪ ερρδῪ" 

ΔΎΩ ΝΕΚΠΟΔΙΟ σε ἁΠΟΟΟΎ ΧΙΝ ΤΎΡΟΟ ὐὰ πεέεῖέεροὸ Ν ΤΟΥΡΙ δ᾿ 

ΔΎΩ χιν ϑδ'λδοοᾶ Οὐδ θᾶ λδοοᾶδ᾽ ΔΎ ΧΙΝ ΠΤΟΟΥ Οὐὰ ΠΤ ΟΟὟὙ" 
18 ΔΎΩ πκᾶρ, εὐν ἄζθωπε ΕὙΤἄκΚο᾽ ἈΝ ΠΕΤΟΎΗΡ, ΠΗ ΤῸ ΕΒΟᾺ 
“φιι πκᾶρποο πνερ ΒΗΎΕ Ν ΤΕΎΠΟΠΝΗριᾶ. ἌΛΟΟΝΕ Ἀπεκλᾶοο 

δ. πεκόερωβ᾽ ΤΕΚΦΎΔΗ ΝΕΟΟΟῪ ΝΠ ΤΕΚΚΔΗΡΟΝΟλλΙδ᾽ ΕὙΟΎΗΡ, 
ΘιΑΡΙΡΔΡΟΟΥ οι ΠΕΆΡΎΛΛΟΟ ΟΝ ΤΆΛΗΤΕ Ἀπκᾶραλελοο σενᾶ- 
ἌΛΟΟΝΕ ἈΔΛΟΟῪ ΟΝ τ βδοᾶν᾽ ἈΝ τἄλδδλ'᾽ ΘΕ ΝΝΕΦΟΟῪ κ“1- 

5 πᾶδων. δΎω κἂ τὰ ΝΕΦΟΟΎ ἌΛΠεκεὶ ΕβΟἋ ρα πκᾶρ πκηλλε" 
ιὸ ηδ ὙΔΎΟΟΥ ἐρενοπΗρε ΟεΝ ΔΝ ΔῪ ΠΝΟῚ ΠρεΘΝοΟ ΠΌΕΧῚ (91πὲ 

ΕβΟἋ δὴ ΤεΥυσδολε ΤΉΡΟ᾽ σεν ἄκᾶ ΤΟΟ ΤΟῪ δὲρὴ ρΡῳωοὙ ποερυχπ 

- ππεγυᾶᾶ χε οενάλωχρ πκὰρ θὲ πνϑοοῦ εὙὐο οιπε- 
ΟΗ Τ᾿ σεν ἀοΟὟΡ, ΕΦΟΎΝ ΕΟΡΒΟῪ ΕἘΦΟΥῪΝ᾽ σεν ἄρωπΗρε Ἅε οδ΄ 

1ῖ8. Εχλλ ΠΧΟΕΙΟ ΠΕΝΝΟΎ ΤΕ ΝΠΟΕΡΡΟΤΕ οὰ ΤΕΟΘΗ. πιλι πὲ πκε- 
ΝΟΥ τε πβι ιλᾶκ' ἐκὸ! αλλαλῪ ππδνολλδ' ἀΎω εἐὐυβτῦ πεκκοο" 
ἈΝ τ Δο ΤῈ Νπνοεεπε Ν Τ ΕΟ ΚΔΗρΡΟΝο δ᾽ ΔΎΩ λπεοίδλιδοτε 

ἰδ εροι (δῖοι! πο ἃρποβουῃϊ -- πᾶιὶ -- Μ. ὅγγ. Ὗυ]ρ. Βθῦγ. γαῖ. εἴ ΑἸοχ., ασ. οὔ. 
- δύω αηΐς "δ δὰ ἀραμπάαῖϊ -- ποπονοικε -- ΠΘῈ ΜΟΎΟΑΛΕ --- ἡ Ηἰὶς ὙΕΙΞῸΒ αἰϊτου ἴθ 

ὁδίοτβ. 86 μαροῖ: ἡμεραὰ (Ναῖ. εἴ Α. ἡμερᾶς ) ἀλοιφὴς πλινθου, εξαλειψις σου ἢ ἡμερὰ 

ἐχεινὴ) και ἀποτριψεται (411 ἀπωσεται) νομιμια σου (ΑἸδχ. εἴ Μ. οὔ. σου) ἢ ἡμέρα 

εἐχείνη -- ἰδ σεπδδωυονυ πὶ πκᾶρ, Μ. εὐξι ΕεβοᾺ εὔώ, ὅτ... -. εις ομαλισμον, 

ϑυτο--ΠΕΧ., πος ποῇ 8. Ηϊογοηνυ. αἰααθ, ᾿αχῖα ΝΟὈΙ απ, εἰς συγχλεισμον -- Ροϑζ αἰῖογ. 
πεκποΐλιο Θ8Π14. οὔ. αι οχυρᾶιϊι - Μ. ετχορ -- πτουριᾶ -- Μ. οἵ Αἴοχ., το ϊψαὶ οἱλ. 

-ἰ 15 τυ τευποπηριὰ - τῆς πονηριᾶς αὐτῶν 5015 Πα. ϑ 14. --- ᾿ὁ ϑὲα πεκδέρωβ - ὅν. 

ατ. Νυϊρ. εἰ Περσ., Μ. οὐπὶ ΑἸοχ. οἵ. σοὺ -- ΤΕΚΦΥᾺΝ -- ΑἸθχ., οοῖθτὶ ΟἿ. -- δὲξ 

πελρυαλοο -- ὄρυμον -- ἀαπκδριλελοο (51ς) ---- δ ἄχπεκεὶ εβθοἋ -- ϑυσ. ὅτ. Ἅαϊα. οἵ Ἀθοτον, 

Μ. πτε πειχιπιὶ ΕβοἋ -- πκᾶρ, -- Μ. ϑὅυσυ. Ν]ρ. οἵ ΠΘΌτγ., Οταος. οὔ. -- ἔπδτδυοον 
πὶ ΚΥΓ, «θοὰς Ια .7, θα ἤθη ΝΡ. οἵ μθῦγ., Μ. ἔρετεπέπδν, Οἵ. οψεσθς --ο “δ δηῖο εθὸ 

[ὩΥ10} Μ᾿ ΘΥΓ. ΑἸοχ. δἰ Πα οηλ. Χαὶι --- ἐ εὐοώ ϑιπεοητ᾽ οεμδοονῷ, ἔδουπ, Μ 
ϑγγ. εἵ ὅτ. συροντες γὴν) συγχυθησονται -- Ἃ6 βο᾽ὰι παῦ. 5814. -- πεσόν τε πε ϑυυ. Οὗ 

ψυὶρ. εὐ μϑῦτ., Μ. πουπον τ -- ρὰ τεῦ δὴ -- Μ., οοιοτὶ ἀπὸ σοὺ -- δ πΑΧΛΑκ, τοῖϊα 

ὡςπερ σὺ -- ππτεο κι ηροποιιικ τ ὅτ, ὅτ, οἵ πθῦτ,, Μ, οἵ νους. τε τεκκνροποιι 

Μιςῖ. ΥἹ], 11-.18. 



᾿ 
ἱ 

999 

Ἡ ΤΕΟΟΡΥΉ εκᾶδο ΕὙΑΛΝ ΤΆΔ ΤΡΕ Εβολ᾽ χε ἐρεὲ πεηουώς οοπ 
ι᾽ φᾷκ ππᾶ. πΠΤΉΟΩ εὐνὰ ΚΟΥ ΝΈΟΝ ΤῊΣ] ἐχων᾿ ΔΎω οαπᾶ- 

δϑὼπ πνεννοβε πεν κεὰ πολλὰ '"ΤΗΡΟΥῪ ΕΝ ΔΝΟΧΟΎ ερρᾶϊ π- 
0 οἱ πτεθᾶλδοοᾶ. εκηδὺ πτλε πιᾶκωβ᾽ ἄγω πνὰ πᾶ βρᾶ- 

δδλι ἈΠΕΟΛΛΟῪ ΠΤ ἄκωΡρκΚ ΝΝΈΕΚΕΙΟ ΤΕ ΧΙΝ ΝΕΡΟΟῪ πῶορῖι. 

8 εκδδισ βοΠ ο Π1ΠῚ -- ΕὙΑΛΤ τ ΑΛ Τρε -- ΘΓ. οἵ Οταθο., Μ. σὰπὶ ΤΠοοά. εἰς τέλος, 

ϑυπη. εἰς ει Ξ “νὸ , Νυϊρ. μἰίγα (εἴτ. ΕἸ6] 4 ορ. οἰϊ.) -- ρὰκ απίθ ππᾶ ἀραπάαϊ 

- α9 πτοο -- Μ. εἴ ΑΙδχ., σοὶ οη]. -- ἔκ -- ὅΥΓ. στ. Να]ρ. οἵ μορσ., Μ. ὥδρωτεν 

- απδρώπ, Μ. ὅγυτζ. εἵ συ. χαταδυσει -- ππεπποβε -- 5ΥΓ.) τ. τὰς αἀδιχιας μων, 

Μ. πηπειδιπκοσο -- πεπκεδιοακιδι, σοῖο! τὰς αἀμαρτιας Ἡμῶν --- "ἢ εκηεδ τὶ -- σα ]ρ. 

εἴ Πεδτ., ἰἴδτα Μ., 4αἱ ργαθπητς οὐορ,, ὅ'γγ. -- αγ. δώσει -- τῦπτακε -- Μ. Ψαυϊρ. ὅγτ. 
οἵ πεδγ., 6γ. εἰς αληθειαν -- γώ --Μ., το!ααΐ οὐ. -- ππτδκώρκ -- ὅυγ. τ. ψαϊρ. εἴ 

πθθγ., Μ. ἔτδεώρκ -- ππεκειοτε (510), ΡΙῸ ππεέπειοτε -- ἈΠ ΡΓΙῸ κατα. 

Ξε Ο  ξγξξῷ.-- 

ΜΙςῃ. Ν]], 19--20. 



πο ΕΚ 

Ρ. Ὑπν: 

3 εἴο᾽ χε ΕἸΘῊΝ ἘΦΟΎΝ ΝΟῖῚ ΟὙΦΟΟῪ πκᾶκε οἷ δθοϑκ᾽ ΟὙΘΟΟῪ 

310 

ΙΩΘΗἋ πεπροφΦη ΤΉο. 

πα ὕπεχε πχοεῖο ΠΟΥ ΤΕ ππᾶν Τοκρᾶ τὼρ χε ΤνδΡρΩ ΤΟΡΤΡ 
ΤΠ ΝΕΤΟΎΗΡ, ΤΗΡΟῪ οἴ χαν πκᾶρ᾽ εβολχε δε πόδι ΠΕΡΟΟῪ ψπχο- 

ΝἘΚΔΟΟΔΕ δὲ Κρλατο. ἀνᾶπωρ πθε ἈΠΝΟῪ πὼρπ οἴχη π- 
ΤΟΟΥῪ πόϊ ΟὙλδοΟ εὐ. ΔΎΩ εὐ τὰ ΧΡΗΥ  Μ,ΠῈ ΟὟΌῸΝ πε 
εαεῖνε ἀλλλοο ΧΙΝ πορπ ἄΎω απ ποᾶ ΝΑῚ ἈΝ ΟὟΟΌΝ πἄζθπε 

8. Π ΉΤΈΟΘΕ Δ φῆρολπε πρπχλ πχώλα. ΟὙΚΩΘΤ εὐουλε 
πετοὶ δὴ ὅλου ἀΎω οὙδρ, εὐλλοΎρ, πετρὶ πᾶ ΟῪ ἅκλλοε]. 

1ὸ δΎω Ὑπὲ ΝΆΝΟΕΙΝ ΠΡῊ ἈΝ ποορ πᾶρρηβε' ΔΎω ΠποΟΙΟῪ 
ι ποεῖ ἂν ἈΞΜΠΕΎΟΎΟΕΙΝ. ΔΎΩ πχοεῖο πᾶ ἈΠΕΟΘΡΟΟῪ 

ἌΧΠΕΛΑΤΟ ΕΒΟᾺΔ Ν ΕΟ δολλ᾽ χῈ ΟὙΝΟΟδ ελκὰ ΤῈ πὲ ΠΕΡΟΟῪ Ἀπχο- 
εἴσ᾽ ΟὙΝΟδ΄ πε εὐἰϑᾶ φοῦτε ξ] οὙΌ Ν᾽ Εεβολ᾽ ἀΎω πἴλα πετ πη δζθοι, 
ϑιᾶροαὺ .- τὺ νὴ σι ἐὐες ας ΤΥ 

Ιο6]. 11, πεχε πχοεῖς πποῦτε ππδητοκρᾶ τωρ οϑῖ δχογάϊατα ἰθοιϊοπῖβ Θοοϊοβία- 

βϊσαθ ; σδἴοι σαροϊ ἱποὶρίαπτ: σαλπισαάτε σαλπιγγι ἐν σίων, χηρυξατε εν ὁρει ἀγιῷ 

μου -- ΗΑ. πιδρπάοβο πδιυτορτρ ρῥῖὸὼ χαι συγχυθητωσᾶν --- " ἀξππον (δὶς) -- πὶνπ π- 

ὠορπ, Μ. ὅγγ. εἴ ὅγ. ἀπὸ τοὺ ἄιωνος - απποὰ πὶ ΡΓῸ μετ᾽ αὑτὸν -- Μ, οἴη. δ 

ϑῆροιιπε -- ςοά. οπλ. ἃ ν. 3" υϑ48 δά ν. ͵" --- [ὅν πᾶρφρηβε, τοϊϊψαὶ συσχοτάσουσι 
-- ποεηδι δι, Μ. εὐέρωτπ, Οτγ. δυσουσι --- ἰ γώ -ϑυσ. εἴ Οσγ., Μ. δε -- ροβῖ π- 

τεηδόλι ςοά. οὔ. οτι πολλὴ ἐστι σφοδρα ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ, οτι ἰσχύρα ἐργὰ 

λογὼν αὐτου -- ἔλλδυτε σοἴοτὶ Παρθηῖ ροβῖ ξαφουῦπϑ ἘβοὰᾺ -- οὐποδ΄ πε -- Μ. ὅγυτζ. γαῖ. 

εἴ ΑΙοχ., ασγ. υϊρ. οἵ μΘΡΓ. οἵα. -- εἰ δότε ἃ}11 Ποη ἃρποϑβοθῃῖ -- πῖλα πετη λίθοι, 

Μ. πιλα εϑηδιυχελλχοιι, ΡΙῸ τις ἔσται ιχᾶνος. 

ἴος]. 11, 15:8. 10-τ τὶ. 

᾿ ᾿ ᾿᾿ 

ἐδ ιν . ἢ 
4 δὰ. αὐ ὟΣ 
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᾿ΔΟΛΊΙΟΥΟ πεπρόφη τηο. 

8 διῖλ ΠΕΡΟΟῪ εὐ ΔῪ πέχὲ πχοεῖο χε Τνδτᾶκο π πΟΟΦοΟσ᾽' 
δὴ Ιουλδιᾶ ΔΎ ΟὙΔΝ ΤΡΆΝΦΗΤ Εβολρλλ ΠΤΟΟῪ ΝΕΟΔΎῪΎ 

9 ΔΎΩ σεν Δ ΤΟΡΤΡ ΝΟῚ πκρόδλλιθε εβολον θᾶϊλλδν χεκᾶς 
1ὸ ΕὙΕΤᾶΚΟ ΝΟΎρΡΩωΛΛΕ εβολρλλ ΠΤΟΟΎῪ ΝΗΟΔΎ ετβθεὲε πρῶτβ 
ἊΝ ΤἈΝ τλβθτε πτἀάκά ΔῪ ἈΠΚΟΟΝ ἵἴδκωβ᾽ πᾶυῖπε πᾶ- 

"- φῶβο εβοᾺ εχὼκ ΔΎω οσενδοῖτκ ἙΜΔΔΎ ὧᾶ επερ. χὶν 
ΠΕΦΡΟΟῪ πν τάἄάκδρερᾶ τκ εὖ ΟὟὙΒΗΟ ΟΡ ΝΕΡΟΟΎῪ πποθλλλλο εὐ χ- 
ἀλζε π τ εσολλ ΔΎ οπλλλλο ΔΎΒΩΚ ἘΡΟΎΝ ἘΝΕΘΠΗΔΗ 
ΔΎΩ ΔΎΝΧ ΚΆΗΡΟΟ ΕΧΝ ΘΙΕΔΗΛΛ ΠΉΟΚ φῦκ ΝΕΚΟ θεὲ ποΎ ἃ 

9. ΠΡΗΤΟΎ. ΔΎΩ »ἈπρόώυΟὟ εχλὶ ΠΕΦΡΟΟῪ ἈΠΈΕΚΟΟΝ οΆ1 ΠΕΡΟΟῪ 
πρώ λλλλο ΔΎΩ ἄπρρᾶςυε ΕΝ ΝΏΘΗΡΕ ΠΙΟΥΔ δ οὶ ΠΕΡΟΟΎ κν4- 

ΠεΕΎΤᾶκο ΔΎ ἌΠρχε ποῦ πᾶχε φΆ' ΠΕΡΟΟῪ ΝΤΕΎΘΔΙΨΙΟ᾽ 
13 ΟὟΔΕ Ἀπρβὼκ ΕἘΡΟΎΝ ἈἈΠΎΖΔΗ Ἀπᾶλδοο ἈΔΠΕΡΟΟΎ ΕἸΤΟΥ- 

ἩΔΟΟΟΥΦΟῪ ΕΡΟΟΥ ΠΉΟΚ φώὼωκ "πρό ΟἽ εανἣἧ᾽ 'ΤΕΎΥΟΟΟΥΡΟ 
ὃ... ΠΕΡΟΟῪ ἈΠεγβῶτε εβολ᾽ ΟΥΔΕ πρᾶρερδ τκ εχν τεὺ- 

Ἡ ὅθλι ἈΜΠΕΡΟΟῪ ἈΠΕΥΤΑΚΟ ΟὟΔΕ πρόὼ οἵρωῳωονΎ πνευλλᾶ 
ἌΠΩΤΥ Εβ02. ετᾶκο ΠΝΕΤ ΠΑ ΝΟΎΡ Κ᾽ Εβ0ῸΧ ΠΡΗ ΤΟΎ ΟὟΔΕ "“᾿-- 

ι΄. πρώρεβ ἘΡΟΎΝ ΝΠΝΕΎΟΕΕΠΕ ολλ ΠΕΦΟΟῪ Ππ᾿ΤεΥΘ λίψίο. εβολχ 
ΠΘΗΝ ΕἘΡΟΎΝ πόὶ ΠΕΡΟΟῪ Ἀπχοεῖο εχἧἣ ΠΟΝΟΘΝΟΟ 'ΤΗΡΟΎ 5“5- 
πεολλον πτἄάκδδο. οεπδεῖρε πᾶκ οἷηδὶ πεκ ΤΟΥ ον ἃ ΚΊΤΟΩΙ 

ιό εορρᾶϊ εχῶωκ᾽ εβολ χε πἄκοω εαχλὰὶ πᾶ ΤΟΟῪ ετουδδβ οε- 

ΑΡάϊδ45. 1, ΕΚ, ῥγορσίο τηᾶτίβ ρσγαβθῃλτ ϑορδοιο τ τδοπδν ἔρος τισὶ ΔβλιΟΎο 
-- " ΔΙοΥΆ διδ βουῖθαθ ΠΙΘΠἀ11Π|, ΡΙῸ τῆς ιδουμαιας -- ΑἸῖοΓ. λα ἴπ ΟὙΑΑ Τρααπ ΘΗ τ 

ΒΌΡΕΙ ΨΕΙ5. ΡΓ, ΠῚ. -- εοὐδν, ἰηἴγα Ταοῖ[5 ποδ --- " πικράλλιωε -- ΟΥ, ον μαχηταν σου; 

ΘΥΓ. Ψα]ρ. εἴ Περσ. 2υγίος ἱμὶ, Μ. πεκρεαᾳ ρᾶπ -- οοἄ, εὐδτᾶκο ---- 1 μαἰτταλπτ- 

τ διβθυτε (516) -- ὅυγ. σσδες. εἴ αϊρ., Μ. ττε αετζοεβηο -- πτᾶκδδυ -- Μ,, ςεζοτὶ 

ΟΠ ἀρηοϑοὰπέ -- Ἄπκοον (ΕΠ. “᾿πεκοοι) -- ϑυγ, Ογ, Να]ρ. οἵ Ποῦσ., Μ. ἅχπεαλο, ἰεροὸ 
Ἄλπελιθ0 -- πδίϑεπε 50 τῖΡα 6 ΠΠΘΠ 1111, Ιερθ πώϑιπε --- ᾿΄ ροβῖ εὖ οὐβης Μ. δάά. τ ει 
οὙΕΤ δι -- εὐδίοδλτζε - αυχυιαλωτευοντων - επεο|πηληξεῖς πυλᾶς αὐτου 

18 “πδΆδοςο - “ πεγτδκο, Μ, αρβ4ις αὐτῶν -- πτεγολίψιο, 411} εἰπε αὐτῶν --- 
Ξ υϊρ, εἴ ΠοΡτ., ΑἸοχ, λαου σου, Μ, ὅγζ. οἱ Οτ, λαωὼν -- ΕΤΟΥμΔΟΟΟΥΦΟΎ ΕἘΡΟΟῪ, 
ΘΥΤ, οἵ στ, πόνων αὐτῶν, ἴζοπι Μ. εἴ ΑἸοχ. ἴῃ βἷπρ., α]ρ. -- Περτ. γμήπαθ Θογιι 
ππτοκ ρώωκ͵, Μ, οτλε ρωκ, Οτ. μηὃς καὶ σὺ --- “' ππεύοεεπε -- ΝαΪρ. γολζηος 
618, ΠοἴοΙ! τοὺς φευγοντᾶς αὐτου, Μ. - ΑἸΙοχ. εξ ξ αὐτῶν, ὅγγ. αὐτῶν -- τπττευϑλιψίο, 
ΤΟ. ἀρϑαπς αὐτῶν --- 1“ εβολ ρημ -- ΕεβοΆ χε τῇ... -- ςοα. ποτ οΘ πο -- πεκ- 
τοντῖο --.,, πότειο, ἢ, πεκτοσώς πᾶκτος [ -- ᾽5 δηΐο πτδκοώ οοά, οπ]. ον τρόπον, 

Ανά, 1, 8-τ6. 

ΡΥ ΡΣ ΜΈ ΤΊΣ δ᾽ ΠῚ Ὁ 
᾿ ἌΣ » 

“Ὧν ΧΕΙ 

Ῥ- τις , 

(οἷ... 2. 

ἘΡΕ ΤΕΡ 

[9 ὅπ: 



ΠΥ δὴ 5,ν ἡ ΛΟ Ἀν λτις αν ἀι 
ν ὰ κὰς ἈτωΝ Ῥ Με ἡ δές ἢ Νὰ ΑΚ ῸΣΝ ὑξ δῶν 

δ ΡΤ ΕΑΡ αο ΥΩΝ ΗΔ 
ῥ᾽ κα ὁ .υ ᾿ δ λύ ᾿ ᾿ ἃ δα νον. 

ι . ( ἀλλ ῖκ Ὁ ἷ 
᾿ ᾿ κα. 

- ΩΝ Ὗ 
᾿ ᾿ Ἂ 849 ΤΩΝ 

πᾶοώ πόὶ πρέθνος 'ΤΗΡΟῪ ΝΟΎΗΡΠ' οενδοω ποεεῖ Ἐπεοη το τ- 

ιτ Θεερ θὲ ΝεῚ ποεοοπ ἂν. ποΥγχδᾶϊ Ἅλε ονδίϑωπε ϑᾷκ ΠΤΟΟΥ. 

ποΐωνπ' ἀΎω οὐ δωπε εὐογᾶάβ ἀΎω οενακληροπολαῖδ πόὶς 
ι8 πηΐϊ πίδκωβ πῪΝ ΤΔΎΚΔΗΡΟΝΟΛΛΕΙ ΛΟΟΥ. δΎω πηΐϊ πίᾶ- 

κωβ ανὰρ θὲ πουκωρτ ἀΎω πηΐϊ πίωοηφ πϑὲ πογώδρ, π᾿ 
κωρτ πηΐ Ἅε ΝΗοΔΎῪ ονὰρ θὲ πο προούΎε. ἀΎω ον δλλουρ, ε-᾿ 
ΦΟῪΝ ἘΡΟΟῪ ΠοοΎνλι ΧκλλΟΟΥ Πππτεταλ λᾶλΔῪ ῶχπ ρος πηΐ 

"ΌΟ6]. 2. ἘΝΗΟΔΎ χε ποεῖ πητδουᾶχε. τς τς ΠΥ. Ξ 

1 ρεπδικληροπολῖδ (510) - χαταχληρονομησουσιν --- δ θὲ δῖ5, πθε εἴ πκωρτ ἀ6- 
Βηΐ ἴῃ ςοἴοδιὶβ -- πρπροονε -- Μ. οἵ ὅγυ., Οτ. Ναϊρ. οἵ Πθῦτγ. ἴῃ βίηρ. -- ππτετας ἈΔΑῪ 

ὐῶχτ -- ἡ ]ρ. ποῦτγ. Α4ὰ}}. οἱ ὙΠθοά., πος ποῃ ϑυπιπι. ἀρὰ Νοδιαπι, Μ. -- ϑΥγ. 
εἴ Αἰθχ. χαὶ οὐχ ἐστι πυρφορος; ὅτ. .. .. πυροφορος. ἐ 

Αδά. 1, 1718. 
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ων ἄς πεπρόφη τΤηο. 

10 ΔΎΩ ΔΎΡΦΟΤΕ πόΐ πρῶλλε ο΄ὴ ΟὙΝΟδ ΠρΡΟΤΕε᾿ ΠεχΔῪ ἣ- 
ἴωπνᾶσ᾽ χε Εἰ Βε ἄκρ πᾶὶ πᾶν. ἐπεϊλη ΔΎεϊλε πόὶ πρώλλε χε 

πτδοπν πηᾶορλλ πρὸ ἈἈπχοεῖο ἐβολχε πτδο τ ΔΛΛΙΟΟΎ. 
1 πεχλῪ πᾶοὶ χε ΟἹ πετετπνᾶδλδο πᾶκ χε εἐρὲε θᾶ ψλδοοὰδ 

πΔΔΟ ἔ00 προεῖλε ἔρον. εβολχε θϑᾶλδοοᾶ εὐ ΟΟΥΎΝ ΠΦΟΎΟ 
19. Εονερ, Ε ΝΟΎΝΟῦ προεῖλα. πέχε ἰωπδο χὲ ΟὋ’ Ν ΤΕΥ ΠΝΟΧῪ 

εἐθᾶ λᾶοοδ᾽ ΔΎ εογπᾶλο ε00 προεῖλα ἐρωτπ' ἜΒΟΝ χε δἴειλλε 
ι. ΝΟῸΚ ΧῈ ΕἸ ΒΗΗΤ ερε πεΐνοσ᾽ προεῖλα οίχων. δΎω πεγυείρε 

πᾶπᾶ ΤΟΟΤΟΥ πρώλλε ΕΚ ΤΟΟΎ ἕπεέκρο ΔΎ ΞΜΝΠΟΎΕΩ ΤΟΟῪ ε- 
“ βολχε τεθᾶλδοοδ ὄεέῸρ ροεῖλα εὐλὰ τε εἐχωου. δύω δύυ- 
οὙώ εορᾶὶ ἐποὸὺ εὙχὼ γ4λ3100 χὲ ἈΠρΡΟΟΝΤ Ερον ποῦ ΔΎΩ 

ἈΠΕΤΡΝΆΛΟΥ ΕἸ βΒὲ ΤΕΨΎΥΎΧΗ κἀπεΐρω κε πρεῖνε εἐορδΐὶ ἐχὼν 

ΠΟΎΟΝΟΟΣ πλίκδίοο ἐεβολχε θὲ πτΤὰἀκουδωῦο πχοεῖο εκᾶδο. 
16 ΔΎΩ ΔΎΧΙ πίωνδο ΔΎΝΟΧΟΩ εορδὶ εθδ'λᾶοοδ᾽ ΔΎω δἄολο 
ιὸ δ Ὶ θδλδοοδ ε00 πρρεῖα. πρώλιε Ἅε ΔΎΡΡΟΤΕ ΦΗΤΟ ἈΠῸῸ 

δὴ ΟὙΝοῦ προῖτε ΔΎ δυώωώωτ πουθυοΐϊδ ᾿Ἀπχοεῖο. ἀγε- 
ΡΗῪΤ ΠΡΠΈΕΡΗΤ. 

π1. δΔδΎΩ ἃ πχοεῖο ΔοοΎεροδονε ΠΟΎΝΟΟ ΠΚΗΤΟΟ ΔΎΩΜΚ π- 
τῶπδο ΔΎω περεὲ ἴωνδο Ο00π ο΄, ΦΗΤῸ ἌΠΚΗΤΟΟ πωο- 

Ιοπδ5. 1," πεχδν πίωπδο, σοῖοσὶ χάνι εὐπᾶν πρὸς αὐτὸν --ετβε (Ε. δάά. οὐ, 

αὐποά ςοά. οπ|.} Δκρ πδὶ τίδιε, σα] τι τοῦτο εποιησᾶς ; -- πτδο τδαλίοου (510), 
11 ΡΙῸ πτδο τ δΑλοοΎ ---- ἢ ΙΠΠΠΟ ΟΠ. χαὶ -- ερε...... τδΔΛΟ Εο00 προεΐλα ΡΙῸ χαι χοπάσει 

ἢ θαλασσα -- εὐτωουπ προνού πος; προεΐαα, Μ, τ Εβ0Ἃ πε οὐορ πδοπεροι ΦΟΥΟ 

πουπί πρώΐαει, συγ. - ΟΓ, ἐπορεύετο χαι εξηγεῖρε μάλλον χλυδωνα --- ᾿2 πεχε 

ἴώπδκο, Μ. ὅυζγ. εἰ Ογ. χαι εἰπεν ιωνᾶς πρὸς αὐτους. Νυΐρ. - ΠΕΌΓ. οὔ. νωναᾶς 

- ατΞαῖτ -- εὐπδλο...... ἐρώτῆ, 411} χοπάσει ἡ θάλασσα ἀφ᾽ υμων -- ορικώπ, 

(ΟΙΘΙΙ ἐφ᾽ ὑμᾶς --- [ἢ ἔπεκρο, Μ. 50Γ. εἰ ΟΓΙ. προς τὴν γὴν -- Εβολχε τεθδ'δοοδ 

ἀρ, τον, ἕχώον, ὅυζ., Ξ- ὅσσ οτι ἡ θαλασσα ἐπορεύετο χαι εξηγεῖρετο μαλλον επ᾽ αυ- 

τους, Μ. οτορ οὐ πϑηον πδοαπεροὶ ἩΡΟΎΟ ἔφρηὶ ἔχου -- ᾿ἶ δΎου τ ΡΓῸ 

δώ -- νεῦρα εὐχώ ἄκβλοο......... Εροῖς πος ᾿ἱπίου ᾿ἰπθὰ5 {ΠῚ 6ΓῚ5 ΓΙ ΠΟΙΙΡῚ15. ἃ ὈΓ. ΠῚ.» 

αὐ ΠΉΠῚ υἱάσίαγ, βυηΐ βοτρία ; Μ, ὅ0γ. οἱ αγ. χαὶ εὐπᾶν μηδαμως χυρις, οἵ ΟΠ]. 

566] Ό00Πη8 δγω -- ςοά, »““πετρλον, Πα, οπηθηάαν! Ἀπρτρηαλον -- ροϑῖ ΕβοΆ χε ςοά. 

ΟΠΊ, ππτοκ, Μ, ἰερίς πϑοκ πε πόο “--- ̓" δηΐο ΔΎΠΟΧΟ οαπη Μ. Ομ. χαν -- Δολο,...... 

πϑοείας, Μ, ὅϑυσ. οἵ ΟσἿ. ἐστὴ ἡ θαλασσὰα εκ του σάλου αὐτῆς --- [6 Ἅε, σείει! χαὶ 

-- ἀηΐς ΔΎΕΡΗΤ ἀοδιἀογαῖγ δύω --- 11,’ πκητοο -- χητει -- ΔΎΩΛΑΚ (5815) ρῖοὸ χατα- 

πίειν - ροϑῖ ἄἄπκητοο οϑοϊίαηίογ ΠΡ ΓΑΓ15 ΟΠ, τρεῖς ἡμερᾶς και. 

Ιοη, Ϊἷ, 10 --- 1,1. 

τ Τδ 

θυ Ἐς 

ΡΣ: ὙΖΗΣ 



ἔρενϑ: 

εἱ ὦ ᾶς, εν ' .} γ ι δ ν Ν ἂν ρν ὐλ αι ἐΐ τὸ δ Κι λῖν ΧΗ ΠΝ ἠδ μη τν; 

νυ λυ, 
ἐν ΟΝ Ὁ Ἢ ἐἰρ λΝ Ὅν ΡΩΝ εκ ἡ ὅν Ὁ 

δχ ν Αδαρ νος ΟΝ ἘΝ τω» ἣν"- : Ὁ ΒΒ ὦ 

ΒΩ ΥΥΣ ΤΡ Ύ ἡ Υ , 

9 ΠῚ ΝΟΥ δΎωῳ Δοληλ παὶ ἴωνδο ἐρρᾶϊ ἐπχοεῖο πεὸ-ὸ 
8.» ΝΟΎΤΕ εὔχὼ “““λοο χὲ δῖχϊὶ κὰκ ἐβολονδ τἄϑλίψίο. 

» ερρᾶϊ εἐπχοεῖο πᾶν ΟὟ τε δοοται ἐροΐ δίΐως εΕβοὰἋ εἴ π- 
4» Η͂ΤΟΙ ΝΑΆΆΝ ΤΕ ἄκοτλλ ἐΠᾶρΡρΟΟΥ ΔΚΝΟΧῪ ερρδὶ εἐπ- 

» Οἴκ' ἌΠΡΗΤ πϑᾶ λδοοδ᾽ ἀΎ οπεϊερω ον ΔΎΚΩΤΕ ἔἘροΐ" πεκ-. 
5.» ΦΙΟοΟΥΕ ΤΗΡΟΎ ἊΜ πεκροεῖλα Δ ΎΕΪ ἐορρᾶϊ χω. ἄποκ Ἅε 

» ἄΐχοοο χὲ ΔΎΝΟΧῪ ΕβθῸᾺλ πνᾶρρλι πεκρο ἀρὰ ὑνηδονυωρ, 
δ.» ΕΤΟΟῪ εδώςΟἽ εχϑὰ πεκρπὲ Ετοσᾶδλβ. ἃ ΦΝΑΛΟΟῪ εἴ ἘΡΟῪΝ 

» ὧᾶἂ ὙΔΨΎΣΧΗ, ἃ ΠΝΟῪΝ πρᾶε κῶτε εἐροΐὶ ΟὙΡΥΔΟΟ ἄοθίκ τε 

1» ετᾶδπε. δίβωκ ἘἐπΠΕοΗ Ὁ που πτε πχᾶϊε Ν᾿ Ν Τ᾽ ΟΎΕΪΙΗ ἐπε- 

» ΟΗὟἿ ΕὙΚδρ᾽ ἐρεὲ νεβλολοο ἄλλᾶοτε ἃ ἐπερ᾽ Ύω εκπὰ- 
» εἶνε εορᾶὶ πᾶν, εορᾶϊ ρον πτᾶκο᾽ εορᾶϊ ὥᾶροκ πχοεῖο 

8.» ΠΔΝΟΥΤΕ. δὰ πτρὰ ὙΔΨΎΥΎΧΗ οὐὐλε ΝΤΟΟΤ᾽ δἷρ πλεεεΎε 

» πχοεῖο᾽ ΔΎ “ἄρε πδ.υληὰλ εἴ εορᾶϊ ἐροκ πνηᾶφϑραι πεκρπε 
9.» Ἑτοσᾶδλδβ. πετρᾶρερ, ἈΠΕ ΤΟΎ ἈΝ πόολ΄᾿ ΔΎΚω π- 
ιο.» ΟΟΟῪ Ἀπεκνᾶ. ἄνποκ ἍΕ δὴ ΟὙΦΡΟΟῪ ππτωβο εἰεζολλολο- 

» τεοῖο τηδτν πᾶκ ΠΝ Ν Τ ΔΙΈΡΗ Τ᾽ ἀλλλοου πὰ ΤΑ ΔῪ πᾶκ' 
» ἘπδοΎχ δι τυχοεῖο. τς ρος ΠΝ 

5 ἴῃ ἤη. οἤ. εχ τῆς χοιλιὰς τοῦ Χητους --- ὃ δηῖο δαοώτας οἵη. Χαὶϊ - δίῳ 

ΕβΟᾺ εἴ πρητο - αυϊρ. οἵ Βορτ. 46 νοπίγο..... οἱαπιανῖ, Μ, ὅγτ. εἵ Οσ. ταπῖατα ἐὰ 

χοιλιᾶς ; ΡῬΟΙΓΟ Κ5.0Γ. - Ογ. ροβῖ πδάπτε δἀά. χραυγῆς μου --- ὃ Ἅε, Μ. ϑὅϑγτ. εἴ 

ατ. καὶ -- πηδιρρᾶς πεκρο, γϑ αὶ εξ οφθαλμὼν σου -- ἀρὰ -- ἀρὰ --- ἃ δήηακοοΥ εἴ 
ἔρον, Μ. ὅγγ. εἵ Οὕ. περιεχυθὴ μοι υδωρ, υϊρ. -- Πεῦτ, οἰγομιάθάθγμί πιὸ. .. 
- πσαψύνχη -- Μ. εἵ ὅγ1γ., οδῖθυὶ οὔλ. μοὺ -- κῶτε ἕροὶ -- ὅγΓ. οἵ ΠΘΌΓ., πες ποῃ Ἅα]8. 
οἵ ὅτγ., Μ. δεφρώβοτ -- ογρυύλοο (ἢ. δυφυλοο) δῆκώτε, Μ. --ϑῦυγ. δολκο ἔχε, 

ατ. εδὺ --- Τ᾿ ππτε παδῖε ἀδαηάξι -- πεομαοῦς λοο τ οὐ μοχλοι αὐτῆς -- εκπηδεῖπε... ΕΓ ΤΙ 

πτᾶκο -- υ]ρ. εἴ μεῦτ., Μ. - ὅτ. ἀναβήτω φθορὰ ζωης μου; 50Γ[Γ.-- Αἰεχ. αἰϊΐαας ἀνα- 

βητο εκ φθορᾶς ἡ ζωη μου -- εορδὶ ὡδροκ -- πρὸς σε, αἵ αυϊάαπι ςοαά. Βαθοηΐ (εἴτ. 
ΕἸοΙά δα ἢ. 1.) ---- ὃ ροβῖ παβεεύε Μ. αδά. ἀχῷῴηδι, οἵ οὔ}. ϑθᾳ ᾳθη5 δυωῳ --- ὃ πέπεκπὰ, 

ςοίοσὶ ελεοὸς αὐτῶν --- 19 εἴε:ξ οαλοίλοτεοΐο (515), ρτὸ και εξομολογήησεως - ἐπδου- 

δὶ πχοεῖο (ΕΒ. πορίοχις πκοεῖς)», ΑἸθχ. ἁαα εἰς σωτήριον μου τὼ χυριὼ, ζοηϑομπαῖ 

ϑυγοσποχ. μῶν. δον μογα5., οἵ Ὑυὶρ. »»Ὸ βαἰμίθ Πομεῖπο, Μ. πδς ἅτε πλουχᾶι, 

τ. σωτήηριου τὼ χυριω. 

-- .0-- Ἰὃζ --ο------ς-- 

ἴοι. 11, 2 --τὸ. 

τὶ 
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ΝΔΟΎΛΔΑ ΠΕΠΡΟΦΗ ΗΟ. 

.1,9. πχώώλλε πγθοόρᾶοιο πηδοΎλλ' πῆρε πελκεοᾶϊΐοο. ου- 
ΠΟῪΤΕ προκωρ, πε πχοεῖο εχ κβὰ οὴὶ οὐδσών τ᾿ πνετ τ οὐυὐ- 

3. βΒη6] Ύω εὐτᾶ ϊκο ΠΉΤΟΟΙ πνοχᾶχε. πχοεῖο ΟὙρᾶρωρφητ ἢ 

πε ἀΎω ΟὙΝΟδ᾽ τὲ τεοδολλ ΔΎ ΠΕΤ ΤΒΒΗΥ πῸΝ Δ  ΒΒΟΕΙ 
δ πχοεῖος ερὲ τευ ίη Ἀλλλοος9ε ΟΟΠ Ο΄ὴ ΟὙΟΝ Τελίδ ἍΛῈΝ 

4 ΟὙΚΆΑΤΟ ΔΎω ὄἤκδλοολε πηποεΐς9 ΝΝΟΟΎΕΡΗ ΤΕ, εδεπεῖλλὰ 
πἰτεθᾶλδοοᾶ ΕἸ ΤΡΕΟΘΟΟΥΕ ἀΎω πεΐερω ΟὟ ΤΉΗΡΟῪ ΠΟ ΤΡρεΥ- 

ὠτλα. ἃ τβδοᾶν οβθοκ ΜΠ πκᾶρδληλοο ἄγω που »“πλὶ- 
6. βᾶνποο ΔΎΚκ'. ΝΤΟΥΪΗ ΔΎΝΟεΪΝ οὰ ΤΟ ΘΗ ΔΎΩ ἃ ΝΒΟΎΝΟΟ 

κίαα πκᾶρ ΤΉΡρΡΩ δύφροπο δὰ ΤΟΦΗ ἈΝ ΟὟΟΝ πίλλ ΕἸΤΤΟΎΗΡ, 
ὁ ΠΦΗΤΕ. πίλα πετ  δυᾶρερὰ Τὰ ἈΠΕΛΛΤΟ ΕΒΟᾺΔ Ν᾽ ΤΕΓΟΡΥΉ" 
ΔΎΩ πἴα πετνδοτεῖ ΟὟΒΕ ΕΤΟΡΥῊ Ἀπεοδών τ᾽ περισσῶν τ 
Βωΐλ εβθολ πρεγηδρχη. δΎω πετρὰ ΔΎΟΥΎΟΟΩ οὰ ΤΌΦΗ. 

Ἰ ΟὟΧῸ πε πχοεῖο ΝΕ ΤΦΎΠΟΛΛΟΝΗ ΕἘρου] ολλ ΠερΡΟΟΎῪ ΝτεΥ- 

8. ΘΔΙΨΙΟ' ΕἸΟΟΟΎΝ ΠΝΕΎΤΡΦΟΤΕ ΦΗΤ. δΎω δὴ τορίη λαλλο- 
οὧὦε ετνδιοϑωσ᾽ εἰν δεῖ ΕΝ ΟὟΌΝ πἴλλ ΕἸ ΤΟΩΟΟΥΝ εἐὌρᾶϊ εἐχῶθς 

9 ΔΎΩ ΠΕΟΧΙΝ ΧΕΕΎΕ πκᾶκε πἄπω ΠπΟΟΟΎ. ΕΤΕΎΠΆΛΟΚ ΚἈΚ 

ΕΦΟΎΝ ΕΠΧΟΕΙΟ ΠΤΟΣΟ ον δεῖρε ΝΟΥ τ ελιὰ πο νᾶ χὶ κβὰ ἂν 
10 ΠΟΠΟΝ ΔΎ οἱ ΟὙΟΟΠπ οὴ οὐϑλιψῖο χε οσεπᾶζυωο ὡᾶ "ΤΕΎΟΝΤΕ 

ΝδὨιη,. 1, ὁ σππὶ Μ. οπι. Ὁ 1πἰτῖο λημμα (α]ρ. ομηι5} νινευὴ -- πώηρε, Μ. πι- 
προφήτης, ΓΟΙῸ ΠΟῚ ἀρποβοθηΐ -- Μ, οπΊ, οἴίατη πεκλκεοδῖοο --- ὅ οὴὲ οὐδώπτ 
(ΚΒ, δι οσβωμτ) Μ. οπ., οθίοτὶ ἐχδιχων χυριος (ΑἸοχ. εἴ γαῖ. οὔ.) μετα θυμου; 
εχδιχωὼν χυριος --- ᾿ ογοπτελίδ -- συντελεια, 1ἴ. ν. 9 -- ἀκεν τ απὸ -- ᾿ εηεπεῖζαλδ -- επι- 

τίμων, ὅτ. σπείλων -- δΎκιλα, Μ, τϑοῖία5 δυαλουπκ -- εἐξελιπε --- " ρχη. οδ ΤΌΦΗ 
ΡΙῸ ἀπ᾿ αὐτου, 14, ν, 6 -- Δηΐς πκᾶρ, ΟΠ1. κάν -- Ττηρῖ!, Μ. “δι πιβει, ϑ0Γ. -- ΟἿ. 
συμπαᾶσα, Μα]ρ. -- ΠΕΡγ. οἵ ογδῖς --  δαφοόπο (ΕΒ. ὥδοπα 1) ρῖοὸ Μ. δηκωΐλι, 500. 
Ξ τ, ἀνεστάλη -- ςοά. τηρπάοδβε οΥο πἴλι -- τρη ΤῸ -- 501. οἵ 6γ., Μϑηῃιρῃ. πόση τοὺ 
-- " πετηδτεῖ -- πετηδ τ -- τε ΡΟ - ἄῤχας ---Ἶἶ οὐχο Ξ χρηστος -- ππετϑυ- 
᾿ΠΟΛΚΟΙῊ -- τοῖς ὑπομενουσιν -- ΗΕ, οϑοϊζαΠῖοΓ Ομ. ἐρος! -- Μ, οὔ. ρᾷξ περοου (Ἐ. πεὺ- 
δοο.) ππτεγολίψιο, γο 4] ἀρβαας αὐτῶν --- ὅ ΔΎω οπὶ τορίη.. . . ..ς ΟὙΟΣ παι, ο6- 
ἴεγῚ καὶ εν χαταχλυσμῳ πορειᾶς συντελειὰν ποιήσεται -- εορδῖ εχώς -- Μ, εἴ ὅ0Γ.; 
Οτγ. ΟΠῚ, ---- " 1ηϊτο οπ. οὐ πε -- τι -- Ε, πορίοχίς δὲς -ττ  φεπδυώς ....ος πῴοντε, 

Μ. εἴ ΑΙοχ, εως τεμιελιου αὐτῶν χερσωθησονται; ϑγΓ. οἵ ΟἿ, ε. τεμ. αὐτου χερσω- 
θησεται -- οὐδ -- σμυλαξ. 

ΝΑῆσπιὶ 1, 1-,0, 

ΚΠΑΟΜΕΜΤΑ (σρτο ϑληιρισα, ΝΟ], {Π, 41 

ἡ ρν ΡΞ ΝΑ ΧΑΥΣ  " ἈΣδυν συ νὰ ΕΑ 

"Ὼ, ΧΧΣΧΙ͂Σ 
Ῥ. ΤΉ: Ὁ]. 

ἜἜΘΟΙΣ ὧν 



ἊΝ ἀν ες ἀποὶ ΡΥ Ὁ . 
φῳ Τὴ αὖ ν' ὅς ἡδκας Ν᾽ ἀν 

γ ἵ Δ τΣ ᾿ "νὴ ἵ ᾿ ΠΡ 
ᾧ ἡ Ν: ἀν, ΚῸ] Ὁ» ἐλ ὁ. }} Ἷὰ λ δα ᾿ τὶ ἐὐάψν, 

εν" χα: δ Α 
ιΥ , “ ᾿ ᾿ Ὡ, ὑγαῦν εἾ 
» ᾿ » Ων Ὡ ῃ 

“- εἶ δ Ἷ Ν᾿ ἐὐὰ “ 
ψ ᾿ Ψ. ἂν ὶ 

Ὶ ἐ Ω 

910 , : ἘΦ 

ἾΘΕ ΠπΟΎ ΛΑ πΟΝ ΤΕ ΔΎΟ ΟΕ ΔΟΎΟΛΛΟΥ πΘε ΝΟΎΟΑΛΙΣ 

ι οδοσλολλλλι ΔΎΩ ΝῪΡ θὲ νουϑλὰ πκᾶ" εὐ]|0Βὲ κάτι, “ρα 

ΟΥ̓λουἴοαλοο ΝΗῪ ΕβοἋ ΠΘῊΤΚ ἘΡΟΎῪΝ ἐπχοειο᾽ εἐκευοχηνε ἐρν- 
19 ΠΕΘΟΟῪ ΕὙἿΤ ΟὙΒΗκ. πᾶϊ πέτερε πχοεῖο χὼ ἡλλλΟΟῪ αδηχε 

εχν ΘΝΆΛΟΟΥῪ εὐ Δ ΟΟὟ 0.Ὁὃ Ὁ τα ον σοῦ οὐκ 

δ ἀὴρ ἀραπάαί -- ἐρχρσαι ΩΝ; εααᾶτε, Μ. πουρώουιν εὐ οΥΟΥ, οοἴοιϊ καλαμη. : 

ξηρασιας μεστὴ --- ᾿ἶ οὐλονΐοαλοο -- λογισμος -- εκ κπε ἘρΠΕΘΟΟῪ - διεϑὰ δι Ἴβγει, ἢ ᾷ 
αγ. πονηρα, ᾿Αὐφρὰ ἐκ κα -- 1" ἕαδροχη -- χατάρχων. Ἂ 

᾿ 

! 

ὰ 

ΤῊΝ ᾿ 

Ὁ Ναΐθν {, Ο 11-τ2. ᾿ 

ἢ ἣς 

«Ὦὦ 
᾿ ὺ " ΝΟ ἵ 

ἴγ “ὰ νι» 
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δ βδκουλα ΠπεπροφΦη ΤΉΟ. 

Ι . . αἰ και φινὰ  Ή ΩΝ ΑΝ δ σον ΤΌ ΤΗΣ ς Ἃ ἐς . . . Γὴν ἢ, ἈΠ 

3: δ ὙΠΝΔῪ ΠΧΟΕΙΟ εἶπ ἄχι κὰκ εορδὶ ροκΚ ΝΥ ΠΤ ΆΛΟΟΟῪ 3κ ἐροΐ᾽ 

ὃ. ΔΎΩ εἰπᾶω ἐορᾶϊ ἐροκ εἰ χΗῪ πόῦνο ΝΥ ΤΑΝ ΑΝ Τ᾽ ΕἼβε 
ΟὟ ἄκτοδβοϊ ερῦϑιοε Ἀπ ὉΝΆΛΟΚρο ετρᾶ σώ ΟὟ εαῖἣ οὙὐδλᾶ- 
λᾶπτωριὰᾶ “κεν οὙδοεβίδ ΔΎΚρίοϊο πε Ἀπᾶλατο εβολ ΔΎΩ 

4 πεκρί ΤΗΟ οἰχὶ ετβε πᾶὶ ΔΎΝΧ πῆολλοο Εεβ0Ὰ ΔΎ ἈΠΟΎΤΓ 

δᾶπ εὐἸσοΎ των ΕβΟΔ χὲ πᾶσεβης οεἰχΐ πόνο “πλικδϊοσ' 

5 Ε͵βΒε πᾶι πρᾶὰπ πδεῖ ΕεβοἋ εὐσόοσλε. δἄνδῪ νεῖτκᾶἂτ φρονεῖ 

ΠΤΕΤΝΤ ΦΤΗΤΝ ΝΠΎΕΤ ΝΗΔΎ ΕΡΝΟΠΗΡρΕ᾿ ΝΕ ΠΤ ἄκο χε ΟὙ- 
δῶβ ἄποκ ἰπνδεῖρε 5331061 οὴ' ΝΕΎΤ ΠΡΟΟῪ πᾶὶ ππτενπᾶπί- 

6 ΟἼΕΥΕ ΔΝ Εροο] ερῦδὴ ΟὟ ὙΔΟΎΟΟΙ ἐερτπ. χε εἴς τε ἅ οΚ 
πᾶ ΤοΎΝοο ἐχωτν ππεχδ ΔΆ δΔιοο προκαίε" πρεθῆοο ετοᾶ- 

9 ἄγω ΕἸΔΟΩΟΟῪ πετλλοοςθε εχ ΉΤΟ. κπκᾶρ, ἐκληροπο- 

λλεῖ πρηλλὰ πῦῶπε ΠΝΟΎΟ ἄν πε ΟὟΦΟΤΕ ΠΕ εΕἰ|0 ποοεῖτ᾽ 
ερε πεηρᾶπ πἄζυωπε Εβ0Ἃ ΠΡΗΤ Α΄ ΔΎΩ πεολίλλλλα πδεῖ ΕΒ ΟἋ 

8 Ἄχ 0 ποδτωρ σεν δ τν ΞΣΠΕΎΟΎΟΪ ΕὙΔΟΟΥ προΎε εἐρπ- 
“πᾶρλδλίο ΔΎΩ ΝεοϑιππΠΕΎΟ σεΔο Ὗ ΝΟΟΎΕ εφοπουν ΝΕ 
ταρδ βῖδ' σεπ ἃ ΧΟΝ ΤΟΎ δὴ πευρτωρ παὶ ΝΕΎρΙππΗΎ᾽ ΔΎΩ 
σεν δ ἈΧΠΕΎΟΎΟΪ ἐπονε ποερλ πθὲ νοΎδετοο' εἸοβ τῶτ 

9 ΕΟΎλΑ ΟὟΝ ΟὙοΝλελίδ πδεῖ εχῖὺῖ᾿ πἄάσεβηος ΕὙΤΓ ΟὙΒΗῪ 
ἈΠΕΎΣΑΤΟ εβολ᾽ δΔΎω οανδοωουρ, ΡΟΝ πουδίχλδ λωοΐδ 

ι. θὲ ““πίϑω. ΔΎ ΠΉΟΟΩ πᾶ τρηφᾶ ΟΝ ΟΠΡρΡωΟῪΎ Μοχὶ 

-ἃὦ 

ΗδΡαάςας. 1," ργίπι. εορδΐ ἐροκ β] ββοπηᾶ -- Η. πτοωται -- ΔΎΩ σοίοιϊ οὔ]. - ὅ εαπ 
οΥ̓ἈδἈδιπώριδ, εἰ (Εν, “λ:|} οὙδοεβῖδ -- ταλαιπωριᾶν (ΑἸοχ. ἐπι τα.) χα: αἀσε- 
ῥειαν -- Μειηρῇ. ἴῃ ἤη. δάά. ρο -- ὁ δΎμΣ -- δΎπεν ρΓῸ διεσχεδασται -- ἌπΠΟΥΤ οὰπ 

. ἮΝ ΄ 

εασογτωις, σοΐοτ! οὐ διεξαγεται (Μ. πηπουιπι Εβ0) εἰς τέλος Χχριμια -- αἴ πόνο, 
-- εα’ Ν 5 “ Μ. αδέπχωρι, τ. χαταδυναστευει -- ὅ πετκᾶ τ διψροπεῖ -- οὐ χαταφρονηται -- πος 

ΤΕΥΝΗΔΥ ῥῖὸ θαυμάσατε -- ερωτῆς 4111 οἴη. ---- δ εἴο τε -- εἴο δήῆητε, δΐ ΡῥΓῸ εἰς 
- ἣν ἘΝ Ό , ᾿ -- - “ “. Ἅενς - εἐχώτι -- ΑἸοχ,, το]! πο ἀρηοβοθηΐ -- προμΐωε -- Μ, οἵ ΑΙδχ., "1 οι. 
7 

" -΄ ΕΚ, εβολϑις ρητε -- Μ, οὔἹ. δύω πεοιλίαλλαδ (-το λημμα αὐτου) πδεῖ εβοᾺ 
--ὸ 5 “πππαν σα ᾿ “- 

“ Ἄκου -- σελ ππεγουοΐ εὐδοώου, Ἴείο εἐξαλουνται -- παρλδΆϊο -- παρδαλεις 
- δε ἀηΐθ πεαριππενο ἀραηάαΐ -- σεδκον ΤΟΥ Ὃ 

. 
τ πευρτώωρ ῥῖῸ εζιππαάσονται; 

Μ, εὐεφωτ,,,. -- περι ππΗΥο (510) -- οἵ ἵππεῖς αὐτοῦ, Μ, ὁπι. αυτοῦ --- ϑογχόπ- 
Δεέλίς (ΒΕ, ογοιτελιδ) -- συντελειὰ -- ἀπεγλκτο ΕβοᾺ - ΟΥ̓́Τ. εἵ Οτ, προςζωποῖς 

τ). « 
0 

μ 4 
αύτων, Μ, ὄγεν ΟΥδῸ πελλ ΟὙΕΤΎΔΑΙ --- 1“ απ δτρηφδ -- εντρυφησεν -- ᾿ΓΙΠ1. ρ ἴῃ 
ΦΉΡΡΩΟΟΎΥΎ 5015 1ΠΘΟΓΙΓ1ΠῈ οϑΐ, 

Ηλῦδς, Τ, 2:10, 

ἘΡ τ ῦδεΣ 
ΟΕ 



τὺ πδρὰς δὴ δεν ΤΉρᾶνποο ΔΎΩ αηδόωβε ποᾶ χκὰ ΓΝ ΕἼ 
ἢ ΜΌΝ ΤῊΝ ἘρΟΟΎ ποσώ δίρωονυ ΤΟΤΕ παππᾶ πΑΚΤΟ 6] πα- 

τς “πε δῦζοε. πα κ ΘΒο τ ὙΥΥΝΟΝ ΧΡΉ ἀν ΚΟ 
᾿ Γ ᾿ , ᾿ ΄ , ΄ . , . . , . ., . , , ᾿ 

ὁ μορκῖ. οςς δε τηρᾶπποο (510), ΔΠ1 καὶ τυράᾶννοι παιγνια, αὐτοῦ ὁ - πο π: 

πΕᾺ -- ΕΡΟΟῪ Ὑτλέτ - παδσώ οίρωονυ Ῥγὸ καὶ χράτησει αὐτου ---᾿ 

δ αθβαὰς αὐτου. τ ΠῚ 

ὺ 

ἘΝΕΣ κ᾽ 

ΤΩ Ὰ ν 
Φινεες - ᾿ 
ὃ τ: »ν 4 

γι 

᾿ ἂν 
ΤΡΗ ΓΝ ΛῚ 

. Μ ν, 

ὁ ων 

ΧΟ ΧΟΎ, ΣΟ ΥΙΣ Ἶ 

" 

Ψ νὰ νο 

Ἡδδαᾶς. 4, 11 
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Γσοφοπῖδο πεπρόφητηο. 

Ι . . . . . . Γ .Ψ . . . . .Ψ . . .Ψ ΓῚ . . . . . . 

"“ Εἰ ΦΗΗ͂ΤΕ δον ἘΦΟΎΝ Ππόὶ πνοῦδ᾽ ΠΡΟΟῪ ΔΠῸΟ᾽ ΕΟἸΦῊΝ 
ΕφοῪν ἄνω ἀν δεῖ π᾿ ΤΕΎΝΟΥ ΠΕΦΡΟΟῪ ᾿ἀπχοεῖο ΔΎ οδᾶ οοᾶ- 

ι5. «θεὲ εὐἰν δι ΟὟ εἼιίδελδολλ, ΟὙΦΟΟῪ ΝΟΡΥῊΉ πὲ ΠΕΡΟΟῪ ΕἼ λλλλδ Ύ" 

ΟὙΦΟΟῪ πὲ πολίψιο δὶ ἄνγδύκη ΟὙΦΡΟΟῪ πὲ πκᾶκε δῖ δοοϑι' 
ιὸ ΟὙΦΟΟΎ ΠΚΔΟΟΔΕ πε οἱ Φ“ΤΟΛΑΤ'͵. ΟὙΦΟΟΎ ΠπΟΔΆΠΙΣ Σ᾽ οἱ ἀζυ- ᾿ 
τ Κἂᾶκ πὲ Εχῖἣν τποῦύ Ἀπολίο᾽ ΔΎΩ ΕΧἮ ΝΤΟΟΥ ΕἸΧΟΟΕ. ΔΎΩ 
τηδρεχρχ πρώλλε ποελλοόουθε πθε πον Βελλευ ετβε πᾶ- 
δ΄ ἩΝΕΎΝΟΒΕ ἈΛΠΕΛΑΛΤΟ ΕβῸᾺ Ἀπχοεῖο ΠΝ ἁπωρτ ΕβΒΟᾺΔ ,'- 

18 ΠΕΥΟΝΟΟ ΘΕ ΝοΎΚᾶρ᾽ ΔΎΩ ΝΕΎΟΔΡΞ πθὲ πρῆϑοιρε ἄγω 

ΠΕΎΚΕΡΔῪ ἈΜΝ ΠΕΎΝΟΥΒ᾽ πον δον ΟΛΟΥ ΔΝ ον ΠΕΡΟΟῪ ἤ- 
ΤΟΡΥῊ ἈΜΠῸῸ ΕβΟἋ χὲ ἃ πκᾶρ ΤΉΡΟΩ ὡχδπ ον στε ψἅπεὺ- 
δῶν Τὸ ἈΝ πεοικωρῖτ εἴς πχοεῖο πἄεῖρε ΝΟΎΥΟΥΝ τ ελᾶΐϊδ Μ᾿ 
ΟὙΩΤΟΡΤΡ ΠΝΠΝΕΤΟΎΗΡ, οιχλι πκᾶρ. 

πι1 ΟΩΟΎΡ, ἘΦΟῪΝ ΠΤΕΤ ποΟποὸ οἱ ΟὙοοπ᾿ ποθνοο 'ΤΗΡΟῪ πᾶἂτ- 
Ξ3θω ἈἈπᾶτετποῦὼπε ἴΘε ΠΟΎΦΡΗΡΕ εὐὐδοτῶᾶκο᾽ λὐπὰ Ὑεοεῖ 

3 ΕΝ ΤΗΥΤΝ ΠΟῚ ΤΟΡΤῊ ἈΜΠῸῸ ΜΝ πεὸὶ “δῶν τ. κώτε οδ΄ 
πχοεῖσ ΠΕ Τ ΘΒ ΒΙΗΎ '"ΤΗΡΟῪ πκᾶρ᾽ δρὶ πρῷῦβ πρᾶὰπ ππτετη- 
πωτ ποὰᾶ τλϊκδι:ι ΟΝ ΜΠ ͵ΕΤ προᾶρερ' χεκᾶο ΕΤΕΤ ΝΑ ΠΟῪ ψκ 
ΝΞ ᾿πὙὐξϑεϊογεσ ᾿πεοίδίον τ.  . τς το εν οον τ 

ΞΟΡΠΟΏΪ45. 1,7} εἰο φηῆτε, Μ. 8ὅγζ. οἵ Οἵ, οτι -- δύ πηδεῖ πτευπου, Μ, ὅτης 
ξλαδίυώ, 50Γ. -- ΘΓ. χαι τάχει σφοδρα -- ροδί πεδροουὺ ςοά. Ομ]. ἀλπεροοῦ -- ἡμέρας 

-- τ“ πδτκη -- ἀναγχῆς ; Πίης ςοά. οπη. ἡμέρα ἀαωριᾶς και ἀφανισμου -- πκᾶκε δὶ 

δύσιν -Μ. ὅ5γυτ. Ναῖ. ΑἸοχ. ψα]ρ. οὐ περγ., τ, γνόφου χα! σχοτους -- Η. πε πκἌοΟἈε 

5... 36 ΠΟΔἌΠΙΡΣ -- σαλπιγγος π- εχ τῆοῦσ “᾿πολίο, οδίθεὶ ἐπι τὰς πολεῖς τᾶς οχυ- 

ρᾶς -- ἸΤΟΟΎ ΡΙῸ τᾶς γωνιᾶς --- ἴ Μ, ρῥΓΔοΠΉ ΓΙ  οὙορ, εἰεροχρεκ ππιβᾶκι ετδόοι 

- ἐηδρεχρώχ (510) -- ετβὲ πδωδῖ..., Ἄάπελλτο Εβ0Ἃ ἀαπχοεΐο, ΓΟ] 7] οτι τῷ κυριὼ 

εξημάρτον --- “" ΠΕ, πεγκειουβ -- ΕεβοἋ χε (Ε. Παιιά νἱάϊτ βοημθηβ δ), Μ. ὅγζ. οἵ 
Ὅτ. χα! -- χαπεηισώμτ - ζηλου αὐτου, Μ. ἴτε πεελλορ -- ααἴτ πεο|φυκωφ Ὗ ἀδαηάαϊ -- εἴς 
ΡΙῸ διοτι -- πχοεΐς ςρίουὶ ποὴ ἀρηοϑβοθηΐ -- Πογου πε τελδίξδ τ συντέλειαν -- ΟὙΩ ΤΟΡΤΡ 

Ρῖὸ σπουδὴν -- Ροϑβί πε τοΎηΗρ, ἀοϑιοσγαῖαγ 'ΤΗρΟῪ --- ΤΤ],΄ ππτετποοπὸ οἵ οὐοοπ -- συν- 

δεηθητε, υἵὐ Ἰεριηί αυαοάαμη Θχοιηρίατία ἰαχία ὙΠεοάογοίιηη ἀρὰ Νοριηίστη, οοΐοτὶ 
τοϑῖο5 συνῆεθητε -- πρϑποσ, ΓΟΙΔῸΙ ἴῃ δίηρ. τὸ εὔνος -- ΤΗΡΟῪ ἀραηάαΐ --- "ὁ εὐδο- 

τᾶκο, Μ, εἴ ὅγυζ, - γ, παραπορευόμενον -- ἀπδυτεοεῖ -- ΟΠΊΠ65 Ὀγαθῖοῦ Μβηλρὶι., 40] 

Ἰερῖτ ᾿πδτεο τδρε -- α»ἷς πεοισώνὙ, σοἴοι! πρὸ τοῦ ἐπελειν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡμερῶν θυμου 
χυριου --- ᾿ πτετποδρερ, Μ. ὅϑυζ. εἵ ὅτ. χαι ἀποχρινᾶσθε αὐτὰ -- Ετετ δ οΎρΑκ 

ΡΙῸ σχεπασήητε εν ἡμέρα -- απ πεαηισώμ τ ἀραπάαῖ, 
' 

ϑοόρῃοη, ἷ, 14 -- Π,1-2. 

᾿ 

Π, Τῶν, 

Ρ- τπᾶ: 

Ρ . Ὑπτ: 



Ὡς ἘΧΣΤΙ, 

Ρ.ὟΘ:0],2. 

ιὴ Ῥ- τι: 

ὈΟΘΙεοιΝς 

π56 0). 2: 

 ἴἾΧχχι. 

Ῥ.ΡΆ:Ο0].1. 

ἝΝ ΠΥ ΡΣ δι δ ᾧ ψζνς Ἄχ λνι ΟΡ ΈΣ ῪΝ “κα ἐλ, νι. 

κα ὁ Ἢ ᾿ Ἡμδνς Ἢ δ᾽ ἀν Ὅν ὃ ̓  νὰ δὴ ἀκα νϑυλ ὐν , δῶν 

Γ ͵ Δ ν ΓῸ ᾿ δὰ Μ ἐν " 
᾿ ὰ Ψ ν μ Ἂ ᾿ Ἶ ΡῚ 

ἃ» 

αἱ ΓΝ“ 

“Ὁ 

ΔΥΥ Διο ΠΕΠΡΟΦΗΤΉΟ. 

ΠῚ κ ν νον; πχοεῖο Δηδχε ον τόὶχ ΝΥ ΔΙ00 ΠΕΠΡΟΦΗΤΗΟ 
9 εὐχὼ οὸο χε ἄχίο πζοροβά βεᾺ πῶηρε ποδ᾽ ΔΑ ΘΙΗΔ πε 

ΕΒΟΟΝ ΤΕΦΎΔΗ ΝΙΟΥΆ δ᾽ ΔΎΩ ἸΗΟΟΟΥΟ πῆρε πίωσδεκ πνοῦ 
8 ΠΟΎΗΗΒ᾽ ΔΎΩ ΠΚΟΟΎΕ 'ΤΗΡΟῪ ἈΠΆΔΟΟ εκχὼ ψν9100 ΝΔῪ ΧχῈ 

πἴλκ ΕΒΟᾺ ΠΡῊ Τ ΤΗΥΤ Π᾿ ΠΕΝῪ ΔΟΙΝ ΔΎ ἐπδηΐϊ οαλ ΠΕΟΕΟΟῪ ἣ- 
ορπ ἄγω πθε ΠΝ ΤΩΟΤΝ ΕἸΤΕΤ ΠΗ ΔῪ Εροῦ] ΤΕΝΟΥ εὐὐχὲ πεΕρ- 

4 Ο00π ἂν ἈΠΕΎΠΑΛΤΟ Εβο. ΤΕΝΟῪ 6ε δ κιόολι ζοροβά ΒΕᾺ 
πεχε πχοειοὸ πη δ κόολκ ἱἸΗσΟΟὟΟ πῆρε πίωσελεκ πνοῦ που- 
ΗΒ ΔΎω ““Δροδλισολα ΟῚ πδοο ΤΉΡΟ πκὰρ, πεχὲ πχοειῖο 
ΠΤΕΤΝΡ ρῶβ᾽ Εεβο0Ἃ χε ἄνοκ ζθοοπ ΝΆΛΗΤΝ πέχεὲ πχοεῖο 

5 ππᾶν Τὠκρᾶ τῶρ πῶᾶχε ΝῪ ΔΊΟΛΑΝ ΤΟ] ΝΆΚΛΛΗ Τ Ν ΕἸΕΤ ΝΝΗῪ 
ΕβΟἋ δὴ κηλλε ΔΎ πᾶππᾶ Δοαδρερὰ Το ΟΝ ΤΕΎΝΆΛΗΤΕ. ΤΚ 

δ ΠΡΗΤ χε πᾶὶ νετεοῦχω ἈΜΔΛΟΟῪ πόαὶ πχοεῖο ππᾶνπ τωκρᾶ- 
τῶρ᾿ χε ετὶ κεοοπ ἄποκ ὑπᾶκιλα ΕἸἾΠΕ Μ᾿ πκᾶρ, ἈΝ τεθᾶ- 

τ λᾶοοᾶ ἈΝ ΠπεΤΟΎὙΩΟῪ" ΔΎω ἐνᾶκια πρέθνοῦ ΤΉΡΟΥ 
ἩΤΕΥΝΟΟΟΥΤΠ ΤΗΡΟῪ ΝΉΦΕΘΝΟΟ εἴ ποελλερ ΠΕΙΗΪ ΝΕΟΟῪ πέχε 

8 ποεῖ ππᾶν τωκρᾶ τῶρ. πωϊΐϊ πὲ ΠΝΟΥΒ ἄΎω πῶ! πὲ πρᾶτ᾽ 
9 πεχὲ πχοεῖο ππᾶν τκρᾶ τῶρ. ΕΒΟᾺΔ χε ΠΕΟΟῪ πρᾶεξ ϑπείηϊ᾽ ; 

ἀνάϑωπε εἐπᾶδο! ἐπορπ πεχὲε πχοεῖο ππᾶν τωκρὰ Τῶρ᾽ ἄγ 
νδτ πουεϊρη νη πἀπεῖϊλλὰ πεχὲ πχοεῖς ππᾶ ν τωκρᾶ τωρ᾽ τ- 

πα ΝΟΎΕΪΡΗΝΗ ἈΨΥΧΗ ΕὙΟΥχΑΪ ΝΠΟΎΟΝ πιλκ Ετρρβ εὙὐ- 

᾽ὸ ΟΟΟΎΡ, ΕΦΡΟΥΝ ἜΤ ρΟο εἐρᾶὰ Τὸ] τ᾿πίρπε. ὍΝ οοὐχᾶστε κι- 
παλεροψιο ΝΕΒΟΥΤ ΝΎΛΕΡΡΑΠΕ ΟἾἾΤΕ δὶ ἌδΔριθΟ πρρὸ πῶᾶχε 

Αρρϑβθιβ. Π| ᾿νοοονο (ϑὶς) -- ἸωοδιἈεκ -- τωσεδὲεχ -- πκοογε ὑτὸ τοὺς χαταλοι- 

ποὺς -- πδν σοίοιὶ ποὺ ἃρποβοθηῖ, ἰάδο [ογβϑίϊαη Ἀ. {Ππὼ4ὶ πορὶοχὶζ -- ὃ ἐπδὶ -- Μ., 

συγ. αΙΡ. Πορτ. εἴ ΟὙ. τὸν οιἰχον τοῦτον -- ἴἴϑε -- πὼς --- ὦ τεπον δέ, το αὶ χα! νὺν 

- δποκ -- ὅυζγ. εἵ ὅγ., Μ. οὔ. -- ππλπτ τωκρᾶ τῶρ ϑ5ῖς Ραϑϑίπι ἴῃ ἤος ΠΠ8. --- ἢ πιυδλχε 

846 Δά ΕβοἈρπ κηλλε (ἢ. ΧΧχι. ΕβοἌρς πκὰρ πκηλλε) - Μ. σα. ΠΘΌΓ., οἵ ὅυσ. ἴῃ 
ΠΊΆΓΡ.» ἴῃ Τοχῖα νΟΓῸ σὰ πὶ ΟὟ. ΟΠῚ. -τ- ὃ ῥυΐπν. κε -- δίοτι ὁχ π᾿ χχχι., ςοά, οὔτι. -- ἢ. χχχι. 

τοοῖϊ5 ππδιτοκρᾶτωρ, εἴ ἰΐα 5ΘΌΡΟΓ -- ετὶ τ ετὶ οΧχ 606... ςοά. χχχτι. τ -- τά. πετιυον- 

ον --- ἴ πτε πουτπ ὃχ βοάβθῃ, οοἀ. ΧΧχι. πηθηάοβο ππτετποιυτῆ -- ποεῖλερ - Μ,, 

ςοῖοτ! χαὶ πλήσω --- " παπεϊηϊ -- ϑυσ. ὅτ. Να]ρ. εἴ ποῦτγ., Μ. τπτε πᾶηὶ -- ἢ. χζχις 

εεᾶδδᾳα ..... ππδλητοκρᾶτωρ {πδῪ οἱ...... ἔα οἱ (δος νογθασπι ροβίσοθι τὰ ἃ 

σοἴρυϊβ ΠΟῚ ἃρῃ ΒΟ 1) ΠΟΎΕΙΡΗΜΗ ΤΕΨΎΣΟΗ ΠΟΥ... τ ὅσ, ἐϑιοααὸς, Μ. εὐυπ, 
αγ. εἰς περιποιησιν -- ΕὙΡΦΟΒ ΕὙοΟΟΥ ερουμ, ϑυσ Ξ Οὐ. τῷ χτιζοντι, Μοαιρ. οὐ. 

- ἢν ΧΧΧΙ. ἀλπεῖρπε -- ὅυσ, οἵ ΟἿ., Μ. πδᾶερφει --- ἢ πρρο - ΝΪΕ., τοϊϊα αὶ ἀοὴ ἀσποβουῃῖ, 

Αρο. Τ|, ἀττὸ. 
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" ἌἌπχοεῖο ἄοίθωπε δ ἄντ διοο ΠΕΠΡΟΦΗ ΤῊΝ εχ κοῦ ΧΕ 

πὰϊ Νετεοχ ΚΚΛΟΟΎῪ πόὶ πχοεῖο ππᾶν  Τοκρὰ Τωρ᾽ χε που- 

19. ΗΗΒ ΧΝΟΥΟῪ ΕὙΠΌΛΛΟΟ εἐκχὼ ψλλλοο χε ἐρᾶν ΟὙΡΩΜΕ ΧΙ 

ποΎδο! εὐογᾶδβ᾽ ον π͵ΤῸΠ πε Ὁ ΤῊΝ ΔΎ ΕΠ ῊἨῊΕ ΠΤΟΠ π- 

τε την χώρ, ΕὙΟῚΕΙΚ Η ΕΟὙΟΟΎΦΟ Η ΕἸΥΉΡΠ ἢ ΕὙΝερ, Ἡ εὖτ" ἢ «οἷ. 2. 
πο γλα πι31] ἐπε [νἀ] ΤΥ ΒΒΟ ΔΎΟΎΩΩΟΒ πό ΠΟΎΗΗΒ ΧΕ 

5. 0 Ν, ΔΎΩ πέεχε ἄτγυδιοο χε εὐὔᾶν χώρ, πόὶ πετχωρ λλ 
Ἡ πᾶκάθᾶρτοο ο΄ὴῦ ΤΕΥ ΨΎΧΗ εἐλᾶδνή πη δὶ ἐπε ἀπ χορ λα ΟΝ᾽ 

"“ΔΎΟΥΩΘΩΘΟΒ ΝόΙ ΠΟΎΗΗΒ εὙχὼ “λλοὺ χε πνἄχωρια. δοού- 

ωΒ πόΐ ἄνγτυδιοο εχ ψκλλ00 χὲ τᾶὶΐ ΤῈ θὲ ἈΠειφέθῆοῦ 
ππᾶλετο εβο0λ᾽ πεῖχε πχοεῖο ππᾶν Τοκρὰ Τρ ΔΎω τὰϊ τε ᾿Ρ' Ρᾷδ.: 

Θεὲ ΝΝΕΡΒΗΎΕ ΤΗΡΟῪ ΠΝΕΎΟΧ ΔΎΩ πετνᾶρων ἘροΟῪ οεπνᾶ- ζολοτς 
χώρλὶ σενδωπε πἄκδθᾶρτον ΕἼβε πληλλλλὰ ΠΟΘΟΡΠ οε- 

πδλλκᾶρ ΠΡΗΤ ἌἈΜΠΕΛΛΤΟ ΕβῸᾺ πνεΎριοε ΔΎΩ ΤΕΥ ΝΆΛΟΟΤΕ 
ιο ΠΝΕΧΠΙΟ ΟΝ ἈΠΎΔΛΗ. ΤΕΝΟΎ ὅεὲ κᾶδο ο΄ ΝΕΤΝΦΗΤ ΧΙΝ 
ἈΠΟΟῪ ΔΎω “πποο κπᾶὰ ΤΟΥΚὰ ὡπὲ εν πὲ ϑλλ πρπε κγ'- 

16 πΠΧΟΕΙΟς ΧΕ ΝΕΤΕΤΝΟ πᾶς δε ἈΛΠΕΟΎοε 9 ΕἸΤΕΤ ΠΝΟΎΧΕ 

ποΎΔΘΗ ΠΝ ΧΟΎΩΤ πῶ π΄ εἴτ΄ ΔΎΩ εΔῪΡ ΛἫΤ πῶ! πει τ ἡ 60]. 2. 

ἀΎω πεῦδ τε πβὼκ πὲ ΕΦΟῪΝ ἐπειίολὰ φὰ Ἡρπ εχωλϑ ΠΡΗ ΤῸ 
1: ΠΥ ΔΙΟΎ ἈΔΛΕΤΡΗ ΤΉ ΔΎΩ πεδΔῪΡ ΧΟΥΩΤ πε. δϊπδ τ δοοε 
τ Ν οὐ ΟὙόρωρ, ΔΎ δὴ οὐδε πίκτεροο᾽ ἀΎω περ βη- 
ὙῈ ΤΗΡΟΎ ΠΝΕΤΠΟΙΧ δίπδ τ ἄοοε "ἈΛΛΟΟΥ ον πᾶλαπε ΔΎΩ 

15 ἈἈΠΕΎ ΠΚΤΕ ΤΗΥΤΝ εροΐ πεχεὲ πχοεῖο. κἄδο ορδῖ οιὴ πετπ- 
ΘΗΤ ΧΗ ἈΜΝΠΕΙΦΡΟΟΎ Εβ0 χΧιν οοὐχᾶο τε ἀπλλεοψιο ΝΕΒΟ Τ᾽ 

Ϊ»π ι ἡάνιν  ν ΔΑ 

1: Μ, οἵ. χε πιδῖ πετες χ ἀρλοον πόὶ πχοεῖο ππδητοκρδτώρ --- ᾿“ ςοἄ. πονδ 
ῬΙῸ πουδε -- ΗΑ. ἀπ ΟὙπερ (Ἢ ΦΡΕ πιλι) - ασῦτΒβο -- ὅυγσ, τ. Ναϊρ. οἵ Π6Ργ., εαε- 

σώθγε" -- ρΡοβῖ πουηηβ οὔῇ. χα! εἰπᾶν --- ἰὄ Ἢ πᾶκδϑᾶρτοο -- Μ. εἴ Αἰοχ., ϑυγ. ΝΡ. 

οἵ ΠΟΤ. οὔΏ., ΟἿ. οἵη. αηῖα πὶ Ἡ -- ΤΕ ΨΎΣΟΗ, οοΐοτὶ αρϑ4α6 αὐτου --- ἦ «πειρεθποσ, 

Μ. πδιλδος, το] ο λαὸς ουτος; καὶ ουτῶς τὸ εθνος τουτο -- ππδιιτοκράτωρ - Μ., 

Αἰ! πο ἀσηοβομηΐ -- Μ. ΟΠ]. "ΗΡΟῪ -- εροου, σοίοιὶ ἐχεν -- οεπδιϑώπε πδκδθᾶρτοι 

ἀθαπάαϊ -- πληλλι. δ τ- τῶν λημμάτων ; ὅγ1. οἵ ὅγ. δάά, αὐτῶν -- ππεχπιο (Ἰθρα π- 

πετπιο) - Μ, ὅυζ. δαῖ. εἴ ΑΙοχ., Οτγ. 1ῃ βίηρ. --- 5 ΒΕ, πηοπάοβο τεπον Ἅε (ΓΟ 4] 
καὶ νυν) δάδαο --- '" πδ πρε ρῥῖο τινες - πουδίϑη ἰοὺ οὴ οὐσεπη - εἰς χυψελὴν 

“Ε, ὠδΥρ ητ -- 3 ΕΤρΡΗΤτΗο -- μετρητᾶς --- ᾿ἶ δἴπδιτδοοε - ἐπάταξα -- ὁπ οὐ- 

πε πίκτεροο (5:1), Μ. ογχιλκφερ,, ὅ'υγ. - (τσ, εν ἀνεμοφθορια, Νυϊρ, αμγμρῖπὸ 

- δΐπδιτδοοε Ἁβλλοον 501115 Ππαρεΐῖ ϑαῇϊά. --- 15 ροβῖ κᾶδο ὅ501Γ. --σγ, υ]ρ, εἴ ΠΘΌΓ. 

Βα. δὴ -- ορδὶ οἷ πετπρητ, τοϊαυϊ τὰς καρδιᾶς ὑμῶν -- χἴτ ρῖὸ χιν τ ἰὶ τοῦ κχκ- 

πειϑοοΎ ΘΌΡΟΙ γ615, (ΕΒ, οαϊ 41 περοον) -- τῆς ἡμερᾶς ταὐυτής -- Ροβϑῖ ΕβΒΟἋ ΟηΊ. ΔΎΩ 

»πποώς Ξ χαν επεχεινά. 

Αγρρ. 11, 11-τκ,8, 

Ἶ 

ζ 
Ψ' 

ὟΝ ῳ 

-- “; " 
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Γ , να, ΜΡ νι Οἱ ὰ Ἷ ἐν ΩΣ έν λον δ μεν το ονρδ, ἘΝ Σ λνοὴ ΟΝ ὙΌΣ. 

Υ̓ 

ΣΕΥ ἘΡΎΥΝ ἘΡΜΕ ΣΥΝ ὉΨΡΟΝ ἘΝ ἐν ΓΑ ΤΉ κὰ 
ἌΡΣΗΝ ΤΉΝ ΠΡ 

ΠΟΤᾺ ς πο ΑΙ τῶν ἊΝ γ4 
- Ἑ »δν 

ΜΝ 1 

ϑὺ “- τ Ἵ 

ΔΎΩ ΧΙΝ 'ΠΕΡΟΟῪ Ν ΤΔΎΟΛΛΠΟΝ ΤΕ ἄλπερπε πἄπχοειο κᾶδο ΘΗ 
ιν. ΝΕΎΠΟΗΤ χε οεγδειλλε ἘΡΟΟῪ ΧΙΝ ΤΕΝΟΎ δ᾽ Πεχνοου ἄγω. 
εὔωπε πτβῶ πελοολε ἊΝ τ βὼ πκπῖτε Ἀπ τ βὼ πρεραλᾶ δ" 
ΔΎΩ τ βὼ ΝΧΟΕΙΤ ΝΕῈΤῈ ποεν ἃ Τ᾿ ΔΎΟ ΕβθῸ ἂν καπεύκἄάρποο ἐ- 

Ὁ ΝΔΟΛΛΟῪ Εροου. ἄγω πῶᾶχε Ἄπχοειο ἄσεθωπε τὰ ἄγυδιοο, 
πεπρόφητηο εχ ἀκλλοο πο, οι παλεροεπον ΔΎ Πποουχδο τες 

1 ἈΜΠΕΒΟῪ εὐχὼ κλλλοο πᾶ χε ἄχιο πζορο βᾶ Βεκ πῦηρε. 

ποᾶ' Δ ΘΗ πεβολον ΤΕΦΎΔΗ πουλλὰ ἐκχὼ χλαλοῦ δα] χε 
ἄποκ ἔνᾶκιλα ΕἸΠΕ ἊΜ πκᾶρ᾽ ἈΝ τεθᾶλδοοᾶ ἈΝ πετοΥ- 

9 ΟὟ ἄγω ΝΈΘΡΟΝΟΟ ΠΝΕΡΩΟΟῪ ΝΥ ΔΎΟΟΥ ἘΠΕΟΗΤ ἄγ 
Ὑνδτᾶκο πτόσλλ ΠΝΕΡΩΟΟῪ ππρεθνοο ἀΎω νᾶ τ ΔΎΟ εἐπε- 

ΘΗ ππρᾶρλλᾶ ἈΝ ΝΕῪ Τὰ ΔΗΎ ἘΡΟΟῪ πογᾶ ποΥᾶὰ δὴ ΟὝΟΗΟΕ 
9) ΕΧΆΣ Πεῦσον. φιξ ΠΕΡΟΟῪ ΕἸ ἈλΑΔῪ πεχὲ πχοεῖο ππᾶν τος 
κράτωρ νδπκιτκ ξζοροβάβεὰν . ον 

19 ἐροοὺ δραπάαϊ -- κι τεποὺν, Μ. 501. εἴ Αἴοχ. εἰ ετι, συ. οὔ. ετὶ -- σεπευκᾶρ-: ο 

ποο, σεἴθτὶ ἀρϑηιε αὐτῶν -- Βἴης ϑαῃϊά. οπι. κατ ἀκπειροον -- ἀπὸ τῆς ἡμερᾶς ταυτὴς 

- ὃ ρήπι. εὔρχῳ ἄκακοο δἵ αἰστατηηαθ πᾶ ἀδαπάδηξ --- “΄ ρυῖπι. πδο ἰζθπὶ ἀραπάαϊ 
- “ἦ πεττδλην - αναβατας, Μ. πηετρεαλρειλι, -- ροϑῖ ἐροου Τοά. οἵὰ. χαὶι χατα- 

βησονται ἵπποι χαι ἀναβαται αὐτων. ἐξεν: 

Ξ-ϑοξξξοσξξοθςέ-.-- ο--“------ 

Ἄρσ, Π, τ-23 



ν᾿» ἢ" χά νἀ, χα ἀρ ζϑα ὧν ἘΝ ΣΥ ΤΣΥ ΔΝ 
ἵ ἀ) ἜΦΥΓΟΝ δ. δι ἀκ μονὴ Υ : ἜΜΕΝ χδ Ἂ" ᾿ ἰε ἐς λυ 

χα ΤΙ Ὺ Αοω ἀ Δ ἘΦ] τὰ λτ ων, 
᾿ ᾿ ΣΝ ι ἢ ν 

900 

ἴζδχδριᾶο πεπροφητηο. 

19 διοΎα πόϊ πᾶν τΈΔοΟ Ἀἀπχοεῖο᾽ εχ ἅλλλοο χε πχοεΐο 
ππᾶητωκρᾶ Τρ ἃ ΤΗΔῪ πυπᾶνᾶ ἀν ΠΘΙΕ ΔΗΛ ἈΝ Ἀ3πο- 

ι.ῳ Δίο πουλλὰ πᾶὶ πτᾶκοβουκ ΕΡΟΟῪ εἴο 96,1ε προπε. ἄγω 

πχοεῖς ππᾶπ  τωκρᾶ τὼρ δΔοουα, ἈἈπᾶνγελοο ετᾶχε π- 

ΘΗΤ᾽ εχ ἐροοὶ πονᾶχε ἐν ἃ ΠΟΥΟῪ ἈΝ ΘΗ ΔΟΥΤΟΟ ΝΟΟΔΟΆΔ. 
“ ΔΎΩ πεχδο! πᾶαὶ πόὶ πᾶν τελοο Ετᾶχε ΠΡΗΤ᾽ χε τ 

Εβ0Ὰ εκχὼυ 333λ00 χε πὰ: πε χ ἈΛΛΛΟΟΎ πόι! πχοεῖο ππᾶπ- 
τωκρᾶ τωρ χε δίκωρ, εθιεληλλ ἈΝ οἷἵων πΟΎποσ πκωρ, 

16 ΔΎΩ ἔνοδσο ον ΟὙΝΟδ ΝΟΡΥῊ πρεθῆοο ΠΥ ΔΎΤΩΟΥΝ οἷ 

ΟὝΟΟΠ ΕΧΩΟΤΝ ΕβῸΔ χε ΑΝΟΚ ἈΜῸῚ ΔΙΝΟΥΟΟ ΟΝ ΟὙΚΟΎΙ ΝΠ ΤΟΟΥ 
Πιὸ Ἅε ΔΎΤΩΟΟΥΝ ΕΡΝΠΕΘΟΟΎ. ΕἼβε πᾶι πᾶὶ πέτερε πχοεῖο χὼ 

ἈΚΛΟΟῪ χὲ ΤΝΑΚΤΟΙ ΕΝ Θ᾽ ελΗλι ΟΝ ΟὙΛΑΝ τὰ ΠΟΤ ΗΟ ΔΎΩ 
πΔΗΙ σεν ᾶκοτ οὶ ΠΡΉΗΤΟ πουώρα πεχὲ πχοεῖο ππᾶνπ τ ωκρᾶ- 

 πῶρ ἄγω σεπδορ οὙωΐ ΟΝ εβ0οἋᾺ πουώρς εχν ϑιεχηῆα' ΔΎω 

πεχδο πᾶὶ πόι πᾶν τελοο Ετδ χε ΝΦΗΤ χὲ τ Εβ0Ὰ εἐκχὼὼ 
Ἄκλοο χὲ εὖ πολῖο σεηδουώωδλε πρεπ δ τ ἄθον ἀυ πχοειῖο 

1ι5. πᾶπᾶ ΟΝ ποίων πόλλερε θιεληα. δύΎω δίαίδ τε εορδϊ δὶ- 

:.9 ΔΎ ΕἸΤΟΟΎ ππτᾶπ. πεχδο πᾶν σευ ετδχε ΠΡΗΤ ΧῈ 
ΟὟ πὲ πᾶι ΔΎω πεχδαὶ πδὶ χε πᾶὶ πὲ νΤΔΎΧχεερε ἴουἌδο 
Εεβ0 "..Π ΠΙΗΔ 

πα ττν-.,., 

ππ- .--.-’΄. ., [εἰ] ἴϑηητε δνοκ ΤνδιϑεΚῪ οὙρείει τ 
πεχε πχοεῖο ππᾶ πη οκρᾶ τωρ᾽ ΔΎΩ πχινόονπο Ξπκᾶρ, "ΤΉΡΕΙ 

᾿ς Ζαοδατίδ5. ἴ, “" εἴς -Ξ- ϑυγο--ποχ., Πϑσ, οἵ ὅσ. τουτο, Μ. οτορ 9δι, Ὗαυ]ρ. ἐδίδ 
Ἴαγη 681 ---- 1" εὐ εροο ἀρυπάαΐϊ -- φὁἸτἌοτοο -- λογους --- “ἢ ροβῖ δύ οοά. ΟΠ, ΔΠῸΚ 

 -- πτυδυτώουη οἵ οὐοοτ, Μ. οὔἹ. οἵ οὐοοπ, 5'υγ, -- ὅσ, τὰ συνεπιτιθεμενα -- εκωτῆ 

Ξ- Μ,, ςεΐεσι ΟΠ. -- ἅποκ Ἀ.0| -- μξν ἐγὼ -- μβοϑῖ δυ τώου Μοηρῃ, δάά, ἔχεν ΘΗΠΟῪ 

--- ὁ ρηΐη. πογώρι -- Μ, πκεοοπ ; δἰΐβγ. νϑζο -- ἐτι -- ἰ7 ργὸ ὡζ ΟΓ, ετι ἀναχραγξ; 
γαῖ, οἵ ΑΙεχ, οὔ. ἐτ' -- ροβϑῖ ἀκλλος 5614. οὔ. ταὃς λεγει χυριος παντοχρατωρ 

- εἴ ξετι -- ρεΐπη, ὦ τοῦ σε δου, ε ΒΌΡΟΓ ν6Γ5. δἰΐοσα Ὧ: - ἥόμλερε, 5ΥΓ. χευρτσο, 

Μ. ψυϊς. εἰ στ. χα: ανρετιει --- “ἢ δίαΐδυτε (510) -- ροβῖ δίηδυᾶ οοά, οπλ. καὶ δου 

- “" πεδο βογῖραα τπθπάμτη, ἰορε πεχδι -- χαν εἰπα -- ροβῖ ρεῖτα, πᾶὶ σὰπὶ αυΐξ. 

οἵ ΠΟΡΥ, οὔ, κυρις -- ροδῖ πε δἰίοσ. οἵη, ττπτδπ --- ΠΠ]," πτηρῖ ἴῃ ὅυγ. οἵ Οσ, τγοίδσίαῦ 
δὰ τιχιπσόπς, Μ, Νυΐϊρ. εἴ ΠΕΡῚ, οπῖ. 

ΖΑρδ,Ἶ, τ υϊξο, ἌΒΩ ΠΟ; 

ΕΜΚΑΟΜΕΝΎΤΑ ὐΡτο- ϑαμιριολ, ΚΟ. 1], ιὔ 

τ ΠΡ. ὁ ὁ ὐτῦ 

Ρ. ὝΥΔΣ 

001}.2} 

ΡΑΤΙΣ: 

σΟΥ τ 
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ἙΏ. ὙΧΧΙΩΣ 
Ῥ. βατεν 
φΟΙ εν 



ΜΠΟΙΪ..2; 

᾿ Ῥ- Ρ“Β ὃ 

δΌΪΣ αὶ 

ροῖθ. 

δι᾽ 

ιὸ ΕἸ ἀκαλνΎ ἐν δδακσώλλο! ΘΝ ΟὙΦΟΟῪ πογωτ. ρφλξ ΠεροοΎ. 
ΕΥΛΑΑΑΔΎῪ πέχὲ πχοεῖο ππᾶν ΤΟΚρὰ Τρ ΤΕΥ ΝΔΑΛΟΥ ΤΕ που 
ποΥὰἃ ἘΠΕ ΤΟΙ ΤΟΎΣ φᾶρου ππτεβὼ πελοολει ἀΎω οἄᾶροα,. 
ΜΠ ΤΕ βὼ ΝΚΝΤΕ. 

ιν.1 δΎΩ δΔΟΚΤΟΟ πόὶ πᾶυτελοο ετᾶχε ορᾶϊ ΝΡΗΤ δΔο- 
8. ΤΟΎΝΟΟΥ ἈΛΠΕΟΛΛΟῪ εὐὐᾶρε πρῶλλε ΤΩΟΥΝ ρὰ πρινηθ᾽ πε- 

χδοὶ πᾶὶ χε ἘΚΗ ΔῪ ΠΎΡΉΟΚ ΕΟὙ᾿ πεχδᾶϊ χὲ εἰν ΔῪ ΔΎΩ εἰὸ Οὐ -- 
ΔΎΣΟΝΙδ ΠΝΟΎΒ ΤΉρο ἄγω τεολδλπδο πε οι χω ΝῈΡΕ οἄζϑςὶ 

ὃ ΦΗΒΟ οιχῶς ΔΎω οἄζθοιε πχΟλΟ ΠΉΦΗΒΟ ετριχὼς δΔΎω 
βΒω ΝΧΟΕΙΤ ΟἾΤΕ ΝΕῪ ΠΉΎΠΕ 41,100 ερε ΟὟε: ποᾶ οὐδ π- 

. τεολᾶκιπδο᾽ ΔΎΩ ΟὟΕΙ ποᾶ ΦΒΟΎῪΡ λοο. ἄγω δΔιογωυβ 
εἰχὼ ὅλο ἈΠΔΑΔΥΥΕΔΟΟ ετᾶχε ορᾶϊ ΝΡΗΤ ΧῈ ΟὟ δὲ πᾶϊ. 

ῦ πεχδςὶ πνᾶὶ ΧΕ ΝΚΟΟΟΥΝ ἂν ΧῈ ΟὟ πὲ πᾶὶ πεχδᾶΐ ΧῈ “1.205 

ὁ πχοειοἬ. δο οὙωΟΒ εὐχὼ κλλλοο πδὶ χὲ πᾶϊ πε πυᾶ χε π΄ ΤῈ 

πχοεῖο πνῆᾶφρη ζοροβάβελ'᾽ εὔὐὔχὼ 3λλθῦ χὲ ο΄ὴ ΟὙΝΟῦ ἂν 
πολι ΟὟΤΕ ΟΡ ΟὙΝΟδ ἂν ΝνολατΤε ἄλλᾶ οηὲὶ πᾶππᾶ πεχε 

τ πχοεῖο ππᾶν Τοκρᾶ τωρ. ΝΉΎΚ Νίκ ΠἸΉΤΟΚ πῆοῦ Ν᾽ ΤΟΟΥ πετ- 
ἌΧΠΕΛΑΛΤΟ ΕβοᾺ ΠΖΟΡΟΒβΑ ΒΕΔ ἔἐοοοφρε ἐρο] ἄγω νδεινε κ5-- 
πῶπε πτεκκληρονολιιὰ ἐρὲ τεοχᾶριο θη ἈΝ τεοσζᾶριο:, 

3 ΔΎω πῶᾶχε ππχοειο δοζωπε δροὶ εὐὔχὼ ἄκος χε 

πσιχ ᾿πζοροβά ΒεΕᾺ ΔΎΟΛΛΝΟΝ ΤΕ ἈΜΠΕΙΗΪ ΔΎΩ πε σιχ Νεὲτ πἃ- 
ΧΌΟΚΟΙ εβθολ᾽ ΔΎ κηῆδειλλε χὲ πχοεῖο ππᾶν Τοκρὰ Τρ πεν τ- 

ιο ΔΙ ΤΉ ΝΟΟΥΤ ᾶροκ. χε πιλὶ πεν τ δ οὐ πνἂκ εἐθὲν 
ΚΟΎΪ πορου ΔΎω οενᾶρδιυε ποεν ΔῪ ἐπῶνε πβᾶονδ δὴ τόϊχ 
πζοροβᾶ βελ' ποᾶο πβὰλ Ἄπχοειο πὲ νἂϊ εὐ ΟὟ εχϑὲ 

10 πτεηβώ δῖ5, σοῖοτὶ ἀρβαᾷις αὐτου --- ΙΥ̓́, ' Μ. χαπιοακον πουροαεὶ ἔλαπεροῖ 

ποΥδι -- οὦ πριπηβ, τα εξ ὑπνου αὐτου --- ἢ ςοά. οὔ. χαι ἃ ἰηἰτο -- τεὸ 
Ἄδλαπδς -- τὸ λαμπάδιον, ἀρϑαις αὐτῆς -- ΗΑ. δικῶος ΡῖῸ ετϑιχως --- ὃ αἷς. τεινοῦ 

Ξ  α]ρ. οἵ Πθῦγ., Μ. ὅγζυ. εἰ ατσ. οι. --- ὃ δου - Ν Ὸ]ρ. γεσρομᾶὶ, Μ. εἰ ὅυτσ. -- ΟΥ 
επηρωτησὰ -- ἴῃ η. ΟΠ). χυριξ --- ὃ πεχδλα πὶ, Μ. ουορ, πεχδαὶ πὶ εὔχίυ ἄξειοο, 

ϑυγ. Ἄυϊρ. Ποῦτ. εἵ αι. χαι απεχριθη ο αγγξλος ο λάλων ξεν εμοι χᾶϊι εἰπεὸ πρὸς μὲ 

λεγὼν (ΑἸοχ. οὔ, πρὸς με λέγων; ἴἴθπὶ Πρ. δὲ ἈθΌγ. οὔλ. λεγων) -- πκοειῖο τε ὅυγ. οἷ 

ατ., Ναρ. Βεῦτ. οἵ Μ. ἀονεῖνιθ ηνὶ, ἴτ. ν. 18 τς ὃ δου, ςοἴοτὶ χαὶ ἀπεχριθὴ χῷ 
εἰπε πρὸς με (Μ. οἵα. αἱτ. καὶ) -- αἰτοῦ, ουποδ' αθοϑβῖ ἃ σο] 15 -τ- ᾽ ξοθορ8 ἐροα] -- τὸν 
χατορθωσαι, Μ. εορεηοωοντει -- ἵὑτεκκ νροποαεια,, οοζοσὶ ἀΌβα ας σοὺ --ι ἢ" οί. ΔΥν 

ΘΑΛ ΤΕ ΟἸΠῚ ΑἸΙΟΓ, ο ΒΌΡΟΙβοτρῖο -- ἀχπειηῖ -- ϑυσ, σι Ναας. οἵ ποῦγ., Μοιαρᾶ. ἀξ 

--- 15 μδκ ἀδυμάαδι -- Μ, οἵα. δύω οεπᾶρδιωε -- ἄἄπχοειο τ- Μ, ὅγγ. Αἴοχ, Ἄυὶα. 
Ποῦχ,, Οἵ, ΟἿ], ᾿ 

Ζαςῖι. ΠΙ|, τὸ - Ν᾿ ἵττο. 

ἊἌψ'ῃς 



ΡΥ Ρ 

Υᾳ ᾿᾿ Ἢ 3." 2. “ δ ς Ἧς» ὙΠ ΚΝ τ ΛΑ ΤΡῚΣ Ὑ 2.5} Δ ἕ ΠΡ ΝΟ ἈΠ ΑΙ ὃν ας ἐπ δ ἐμ δα δ ΝΣ“ Ἤν ῳ , ὑ } ͵ - 
ἀρὰ Ὁ ΩΝ ΟἿ Ἦν δ᾽ ὰ ᾿ 

᾿ τ Ν ε ΟἿ ᾿ 2 ᾿ ᾿ 

55) 

πκᾶρ, ΤΉρη,Ι. δἄγυω δίουωωβ εἰχὼ ἅλλλοο χε ΟὟ δὲ τειβὼ 
ΝΧΟΕΙΤ ΟἾΤΕ ετοὰᾶ οὐδ ΠΥ λυνιᾶ ΔΎΩ ποὰ ΟΒΟῪΡρ 

15 λλλλοο. δίχπ οΟΥ ΟΝ ἈΛΠΆΛΕΘΟΕΠΟΝ ΔῪ Εἰ ψλλλ00 δα! ΧῈ ΟὟ 
ΝΕ πεικλᾶλοο ον ΔῪ πβὼ πΧΟΕΙΤ᾽ ΝΕΤΟΝ ΤΟΟΤΟΎ τἁπλλᾶ 
ΠΓΟΟΔ ΟΝΔῪ ΠΝΟΎΒ ΝΕΤΟΎΩΟΤΒ ΔΎΩ ΝΈΤΕΙΝΕ εορδὶ πῆ- 

ι" ΧΟΛΡΟ ΠΝΟΎΒ. πεχδο πᾶὶ χΧῈ ΝΚΟΟΟΥΝ ἂνδ χὲ ΟὟ πὲ πδὶ 

μ“ πεχᾶΐ χε ον πχοεῖο. πεχδοὶ πᾶϊ χὲ Πειον ΔΎ πηΗρε πῈ 
πτβω ΝΧΙΤ ΝΟΥ ΤΆ εὙἄρερᾶ ΤΟΥ ἈΠΒΟΔ ἌΠΧΟεΙΟ τἰπκᾶρ, 
ΤΉΡΟΩΙ. 

γ,1,9 δἄγω δίειδτ ἐορᾶϊὶ δίνη ΔΎ ΔΎΩ Εἰ ΟΥΟΦΟ ΕΘΗ. πε- 

χδο πᾶὶ χε ἘΕΚΗ ΔῪ ΝΠΉΤΟΚ ΕΟὟ πεχᾶϊ χε ΕἸΝΔῪ ΕὙΟΘΟ ΕΟἸΦΗἋᾺ 
εὐἰνᾶρ χουν φᾶρε ΝΗ ΔΎΩ ΜΜΗΤ λᾶρε που. 

8 πεχᾶς πᾶὶ χε πᾶδὶ πὲ ποᾶρου ΕὙἸΝΗῪ Εβοὺλ εχϑὶ πκὰρ, 
ΤΉΡΟΙ ΕΒΟΆΧΕ ρΡΕΟΧΙΟΎΕ πιλλ ΕὙΝΑ ΧΙ Κρ γ14100]) οὶ πᾶὶ ὧδ- 
δρδὶ ἐπλλου ΔΎΩ ΟὟῸΝ πιλκ ΕΤΡΚ ΝΝΟΎΥΧ ΕὙΝΑΧΙ Κβδ ΟΝ 
ὙΞΔΟΟΎ δΆ' πᾶὶ δρορδᾶϊὶ ἐπρλου. δύω {νΔΝΤΟΩ ΕβῸᾺ πέχε 
πχοεῖο ππᾶ πη ΤοΟΚκρὰ Τρ’ “πα βὼκ ΕΡΟΎῪΝ ἐπΗΐϊ ἈἈΠΡΕΟ ΧΊΙΟΥΎΕ ΔΎ 

ΕΡΟΎΝ ἐπηΐ ἌἈπετρκ ΝΟΥ ἅπᾶρᾶν εν ΟὙΧΙΠΟΟΝΟ ΠΟ ΟῪ- 
ωρ, ΟΡ ΤΎΆΛΗΤΕ ἈΛΠΕΟΗΪ ΠΟ ΝΕΟ ψ1Ὸ πεΟκΚεςθε᾽ ἈΠ πειώνε. 

δ ΔΎΩ ἄαει εβολ πόὶ πᾶυτελοο ετῦᾶχε ορᾶΐ ΠΡΗΤ πε- 

6 χδα πᾶὶ χε οἶδ τΚ ἐορδὶ ΠΗ ΔΎ ἐπᾶὶ ΕἸΝΗΥ εβολ. πεχδΐ 
ΧΕ ΟὟ πὲ πχοεῖο᾽ πεχδᾶοὶ] πὶ χε πεῖ! ΕἸΝΗΥῪ εΕβ0 ΔΎ 

1 πᾶΐ πε ΠΕΥΧΙΝΟΟΝΟ οολ πκᾶρ, ΤΉρΡῚ. δύΎωῳ εἰὸ οὙὐδινόωρ π- 
ὙδΟ ΕὙΟῚ γ331100, ΔΎΩ εἰὸ ΟὙΌΘΙλΔΕ ἐσρλλοοοῦ ΠΉΆΛΗΤΕ ἴ3.- 

8 πῶ. δΔΎΩω πεχδο χε τἄϊ τε τἄπολλιδ᾽ ΔΎΩ δοποχο π- 
ΤΆΛΗΤΕ πῶ ΔΎΩ ΔΟΝΟΎΧΕ ἌΠΩΟΝΕ ΝΎΔΟΤ ΕἘΦΟΎῪΝ ερώρ. 

9. δία! πη δβδὰλ ερρδὶ δίηδΎ ΔΎΩ εἰὸ σϑιλλε ΟὟ ΤΕ ΕὙΝΗῪ 

ὡ» 

“Γ ροϑέ Ῥσῖπη. ἀβ2λοο ςοί. ΟΠΊ, πδε! ; ΕΗ. Δαϊοπ) ΠΘρΙοχῖ κε -- δἰτογ. ἀρλκοο -- Μ, ὅυζ. 
ψυΐρ. πεῦτ., οἵ αΐ. 50} ἀϑίοσγίβεο, Οἵ. οἱ. -- “ἢ πεικάδλοο -- Μ. οἵ ὅυγ., ὅτ. οἱ χλαδοι 

ΓΔ Τ6ΠῚ ΟΠΊ. χαν ἃ 1η1τ|ο -- πτβὼ παι ΠΟΥ ΤΣ -- “ ᾿ππο εἴ δηΐς πεχδί οὔ. χαὶ -- 

ΡΙῸ τῆς πιότητος --- Ν, ' οςοά. δ ἴῃϊ{0 οἵη. καν επεστρεψα --- ᾿ πεχδε!, ΓΟ] Ὁ] χα 

εἰπε; Ἰίθπη ἀσϑιἀοταΐαγ χα! αηΐο πεχδῖ, οἵ ἅποκ δηΐθ εἰπδὺ --- ὅ ἱπίτο οἵα. και -- ροϑβῖ 

ΕἼ. ἸίοπΊ ΟΠΊ. πρὸ 5 -- ρεείχιονε -- 50Γ. ὅτ. ΝῸ]ρΡ. οἵ Πορσ., Μ. ρεε σιτχομο -- Ε. ΟὟ 

ἴοζο οἵ -- Εἰζ. οὐδιρρδῖ ἐπλλον -- Μοιηρῇ, ὅγγ. Ψαϊρ. οἵ ΑΙοχ., στ. οἱ. --- ὁ Ε. παιά 
γἹ ας ἐρονη ἀπίο α]ίογ, ἐπηΐ -- εἰ οὐχιπδόμο, σοῖοτ! ἐπι ψευδει --- " ΒΕ. ερρδι πρήτ' 
-- ἀπίε πεχδοι ΟΠΊ. χαι, τι ρα 551Π1 -- ἢ, ΠΊοηάο86 ττκηδῦ --- ἢ ποειο σοίοτ! ΟῚ ἄρηο- 
5ουπί -- πδί δϑόβί ἃ γϑ]! 415 -- ροϑδῖ δυω οἵη. εἰπεν ---ἶ ι΄ πἰπτᾶρτε --- ὃ δἴηδν -- ΒΓ, 
εἴ ὅτ,, Μ, οἴῃ. 

Ζαςϊ, ἸΝ, 11 -αὟ, 1:0. 

Ὧν ΡΑΡ: 

ΦΟΙΥΙ͂Σ 

ἘΦ ΟΙ ὩΣ 

ΟΟΙ 



ΦΥ 

 ΚΧΥΙ, 

Ρ. τς ας 

00]. 2. 

ν Ρ.- διε ᾿ 

ἘΘ].οἰς 

μη ἘΠ ΘᾺ 

Ῥ-Ρᾶ: 

8ὺ0 : 

ΕΒΟἋ ερὲε ΟὙππᾶ δὴ ΝΕΥΤ ΝΟ, ΔΎ ΝΠ ΤΟΟῪ ΝΕΎῪ ΠΦΕΝ ΤΟ, κ-- 
---- --- --- " - "" τ: ὃς Ξ.- 

ἈΛΟΟΥ ΘΕ ΝΡΕΝΤ ΝΟ, πέπον ΔΎΤΩΟΟΥΝ εἐρορᾶϊὶ Ἀπΐϊ ΟὟΤΕ 
. ΔΕ ΕΞ “τ 

ιο ΤΆΛΗΤΕ πκᾶρ᾽ ΔΎ ΟὟΤΕ ΤΆΛΗΤΕ ΠΉπε. πεχδᾶϊὶ πᾶττε- 
ι᾿ Δοο ετᾶχε ορᾶϊ ΠΡΗΤ χε ἐρὲ πᾶϊ πᾶχι πῶι ἐτῶν. πε- 

δ.) πὶ ΧῈ ΕΚ ἰδεῖ" τ τ εις ἐξὸν, δηλ 

Βα ΣΥΝ τ  ρΣΥ  Ο Ν γ ὙΡΔ τ Ὁ. δε Ἢ κι 

9 ἵρᾶωε “ἅτε τώϑεερε ποΐων ΚΗρῆσοε τΏρϑεερε ΝΘΙΕΔΗΛΑ εἴς 
ΠΟΎΕΡΡΟ ἀν δεῖ ΝῊ οὙλίκδῖοο πε ΔΎ εὐτᾶνρο πτΟοα οὐ- ἢ 

ρρᾶς πὲ εὐ τᾶ ΔΗῪ εν ΟὟΒδΙ πᾶρβ' ΔΎω ΟὙΟΗδ᾽ ΠΆΡΡε. 
1ὸ ΔΎ ἀνὰ Τἄκο πρνρᾶρλλαᾶ ΕβΟ ΟΝ εφρδϊλα' ἀΎ ὀῆοτω-, 

ὡρ εβολον ϑίεληλι ΔΎ ΟὙΠΙΤε Ἀἀπολελῖκον σεν ἃ Τἄκοο ἈΠ 
οὐάληηε ἐπ χὼ ΝΟΎΕΪΡΗΝῊ ΠΠΡΕεΘ ΝΟ" Τεσεξ οὐοΐᾶ σνδίθωπε. 

" χὶν θδᾶδλδοοδ᾽ ΔΎ χὶν πίΐίερρο ὡὐᾶ ρηχ πκᾶρ. ἄγω. 

ΠΤῸΚ δλλ πεοῆοοῦ ΝΠ ΉΤΕΚ᾽ Δίδθηκε ἀκ ΧΟΟῪ ΕβοΟᾺ ΝΝεΤοοΝΟ π-ὶὸ 
3. τὰκ ΕβοονΝ ΟὙΌΘΗΪ ΕΝ ἈΛΟΟῪ ΠΡΗΤ. Κ͵Ε ΤΗΥΤΝ ΕὙΟΡᾺ 
πετοον ππε θελπῖίο" ΔΎ ἐπαλᾶ ἙΞΠΕΦΟΟῪ ΠΟΎΩΤ Ἀξπεκόοι- 

53. Ἀε' ἐνδ τουῖο πᾶκ πκωβ εβοὰλ χεϊουλὰᾶ δίχολεκκ πᾶὶ 
πΟΎΠίτε, δίσκου, εἐνεφρᾶϊ δα ΔΎ νὰ ΤΟΎΝεο ΝΟΎΦΘΗΡΕ οἵων Ἷ 

εχπ πώηρε πενουεεῖϊν ν᾽ πτ ἂό κεδλλον πθὲ ΝΟΎΟΘΗΒΕε πρελῖ- 
“ῳε΄͵ ἄγω πχοεῖο πδεῖ εορᾶι εχωου" ΔΎ πεοοτε πδεῖ 

ἤ 

9. πρὲ πρεπτῆπρ - Μ. ὅγυι. ΑἸοχ. αυϊρ. οἵ πεῦγ., ατγαθς. οι. -- πεπὸψ -- εποπος 

-- 10 Β, ἐρε πδιὶ ----ἰἴχ,9" Ε. ἔλλδτε δηιοπάδϊαμι ἀβάϊξ -- ΑἸτογ. ο τοῦ κηρῆοσοε (Ε. πκη- 
ΡΗδ ΟΕ) --  χηρυσσε ΒΌΡΘΓ γ6ῖ8. -- ἢ. ποιΐχῆακ -- πούερρο -- Μ. ὅγγ. γαῖ. Αἰοχ. ψαυϊβ. εἴ 

Ποθτ., αζγ. οὔ. σοὺ -- εχ οὐβδι πᾶὸβ -- ἐπι ὑποζυγιον, Μ. -- ϑυτ. Ὗαυϊρ. εἱ ΒΘΌΓ. ἔχεν 

οὐ -- Η. εὐοησ ---- 10 οποτώωρ, ςοἴοτ ἴῃ 5ῖπρ. -- ἔτ᾿ ε τοῦ ογαλήνευε ἰπβοσία αἰτθυ. πὰ. 
- εἴτι (ε βθυῖ5. 5 ΡΘγβοτρί η1) -- Ν πὶρ. οἵ ΠΘΌΓ.», γα] καὶ -- τεηεξουοῖδ. οπᾶ- 

ὡῶπε χἴτ ΘΔ Ἄδοοδ, ΝαυΪρ. -- ΠΘΌΓ. οἱ ροΐθϑίας οἷλι5 α πιαῦὶ ϑΉ6 αα πιά, Μ. ὅγ:. εἴ 

ατγ. χαι καταάρξει υδατων εως θαλασσὴης -- ἀγὼ “ἴπ πΐερρο (510)....... ἀλπκὰφ -- ἈΘΌΓ.,. 

ψυ]ρ. οἱ α Πιινιϊηίδιι μδῴμθ αὐ ἤπος ἰόργαθ, Μ. ὅγυ. εἴ ὅσ. καὶ ποτάμων διεχβολας 
ἡῆς -- Ζοορα, ρΡᾶρ. 200, Οϑοϊϊδηῖοῦ Ὡβγηιαῖ, ΥΥ. 11-14 δχβῖασο αθοαὰς ἴῃ ςοά. χχχ. 

- ἢ πτεκλίδϑηκε (510), ἢ. τὰ.7) Ρ. Ρπθ, πτεκλιλθυκη, Μ. ὅγυζ. οἵ Αἰοχ. οὔχ. σου 

- ᾿ξ κτὲ τηύτῆ εὐορᾷ (π.τὸ. εὐωρκ)...... ϑελπὶο -  α]σ. οἱ Ὠθῦγ. οοπρονἐνεπὶ αὐ 
τ . . . ἣΝ 

γε οπθηι νἱποἱϊ 5ροὶ, Μ. ὅυζ. οἵ αγ. καθησεσῦς εν οχυρωμᾶσι ὄξεσμιοι τῆς συναγὼ- 

γῆς -- ἢ. τὰ. παλᾶ ΠΟΎΕΘΟΟῪ Ἀκπεκδοϊ Ἀε ἐπα τογυεῖο.... πΟΎΚβ --- ὃ πς τὸ. ΔυκοΟᾺ κεῖ, 

ϑυγ. -- ὅτ. ἐνετεινὰ σε, Μ. Νυὶρ. οἵ μθῦγ. οὔλ. σε -- ἰἸάθθυ δου, πογεῴρδῖαν.. .ςς 

πογίθηρε ποίων, Μ. πεπῦηρι ποιῶν, φοῖοτὶ σατὰ ςοά. χχχα. -- ἰὰ, πογεεῖϊνῖι {-- τῶν 

ελληνων) τασδιχλδύλαου (το αὶ ψηλαφήσω σε)... πογονοαε πρεσμλιίυε --ν δὐ πεαοῦτε 

Ξ- υϊρ. οἵ ΠΟΌΓ.», 4}1] β'πθ αὐτου. ᾿ 
Ν ᾿ 

Ζας. ΝΑ, 10-11τ'. ΙΧ, 9-14. 



ΕβοᾺ πθὲ νουεβρησε ἄγω πχοεῖο ποτε εὐνδοδλπίζε δὴ 

ΟὙΝΟῦδ ποᾶλπῖνξ. 

12 ΔΎ ἔνδχοοο ΝΎ χε εὐχὲ πὰ ΝΜΟΎΟ ἈΛΠΕῪ ΜΆΛΤΟ Εβ ο΄ λ᾽ 

"ὦ πᾶὶ πᾶ βεκε' ΜΠ ΉΤΕΤ ΠΤ ἄροοῦ ἐρᾷ ΤῸ Η Ἄλλο τ᾿ ΔΛΛΠΟῪ ἄο- 

15 σε΄ ἄγω ΔΎτΤδΡρΟ πᾶὶ ἐρᾶ τὰ Ἄπάβεκε θλᾶδβ πρᾶτ. ΔΎΩ 
πεχε πχοεῖο πνᾶὶ χε νοχὸ επλλὰᾶ ποσώωτο, Τά ΧΟ ΤῸ ΧΕΝΕ 

ἀοτῖτ ἈἈπεολλοτ ΝΎ ΔΎΧΟΝΤ ἔχε. ἄγω δῖχὶ παᾶδβ π- 
διᾶστ᾽ ΔΙνοΧΟΥ ἐπαλὰ που, κἈπηΐ Ἀπχοεῖο 

. . . . . . . ᾿ . . . . . . . . . 

ΜΝ ΜἬὙΓἸἈΈ αο ν κοι ον ρον Τὰς ἧς 
1 ἴδιλλ ΠΕΡΟΟῪ ΕἸ Ἀλλ Δ Ύ ονδδουδὶ πόὶ ππερπε πϑίληρλ ΔΎΩ 
πθε Ἀπκώῶρε πουλλὰ πρερδλᾶ π΄ ΕὙκώωρε ψ3λλ06, ΟΡ Ττοςθε: 

19 ΔΎΩ πκᾶρ ἀνπᾶπερπε κὰτὰ ΦΎΔΗ ΤΟΎεΪ "ΤΟΎεΪ Ἀλλ δ τ- 

εἴωτ οἄρίὶ οᾶἄροο τεΎλη ἅπηΐ πΆΑΔΎΕΪλ οὐᾶδο ΔΎΩ 
ΠΕΎΘΊΙΟΛΛΕ ΟΝ ΟΥ̓Δ ΔΎ ΤΕΦΎΖΗ Ἀπηΐ πᾶϑδν οΟὙᾶδο' ΔΎΩ πεΥ- 

ι9..ῳ Φίολιε οἱ "ΔΎΔΔΥ τεφΎΔΗ Ἁπηΐ πλεΎεῖ ἈδΔΎδδο ΔΎΩ 
ΠΕΎΡΙΟΛΛΕ ΟΝ ΟὙΔΔΊ ΤΟΥ ΤΕΦΎΔΗ ἈἩπηΐϊ πούλεῶν ΟὙδδΟ' 

“ ΔΎΩ ΝΕΎΡΙΟΛΛΕ ΟΝ ΟὙΥ̓Δὰ ΤΟΥ. ΠΕΦΙΔΟΟΥΕ ΤΗΡΟΎ ΜῊ ΔΎΟΘΕΕΠΕ 
τΟΎΕΪ ΤΟΎΕΙ οἄρίὶ οἄροο' ΔΎ ΝεΕΎϑίολλε ΟΝ ορἄᾶρὶ οᾶροοῦ. 

χπῚ ΔΎΩ νδωπε ολλ ΠΕΡΟΟῪ ΕἸ ΛΑ ΔῪ ΠΝΟῚ χὰ πἴλα τ ου- 

πδΔΟΎΩΟΝ γψ41.4100] ἀπδωπε πηΐϊ ΠΆΔΎΕΙΪΔ᾽ ΔΎΩ οενΔοΟΎΩΝ 
9 ΠΟΥΠΎΣΤΗ ἈΠΗΪ ΠΆΔΎΕΪΔ᾽ ἈΠ ΝΕΤΟΎΗΡ ΟΝ θη. δΎω 
σπηδωπε ολκ ΠΕΡΟΟῪ ΕὙἸΑΑΔΎ πεχὲ πχοεῖο ππόολι χὲ τ- 
πᾶτε Εεβ0Ὰ πρᾶν πηνεϊλδλον οἴχλλ πκᾶρ᾽ ΠΟΕΤ ἈἈΚΟῪ ΟὟ 

τ πηποῦτε - ΝΡ. εἴ ΠΘΡΓ., το 4} παντοχράτωρ -- ΟΥ̓ποσ΄ ἀραπάαί --- ΧΙ, 1" τς 
τετπτδρος ερδτοὶ -- Μειηρῇ., οοῖογὶ ΠΟ ἀρῃοβοῦπί - δλποτδοοε (ἢ. δΎποτδοοε) 

Ξ- απειπασθς -- πδὶ ἀραπάαί --- ᾿ἢ πτδχον ΤῸ] χεπε....... εχώς, ὅυζσ. -- γ. χαι σχε- 

ψομαν εἰ δοχιυνον ἐστιν, ον τροπον εδοχιμασθην υπερ αὐτῶν͵ Μ. .... τττδτερλοκι- 

χεδιζιῖς ὅσος ἔρρηι ἐχώου --- ΧΠῚ, "ἢ πηπδδωδὶ-- Μ., σεῖογὶ μεγαλυνθήσεται -- ΔΎΩ 

πθε “πκωῶρε ρῥῖοὸ ὡς χοπετος --- “ἦ φγλη" πονεῖ πονεῖ... οδρὶ δδᾶροο, ὅτ. φυλᾶς 

φύλας ; Αἰεχ. ὅγΓ. εἴ Μ. αἀά. φυλὴ φυλὴ (Μ. 56π16] φυλὴ), καθ᾽ ἑαυτὴν" και αν 

Ἥὔναιλες αὐτῶν χαῇ᾽ εαυτὰς -- ςοἄ. ΡτγὶπΊ. πευρίοανε ἰορὶ: πεύϑιλλε -- ΡΓῸ πδϑδᾶπ 

(ΕΠ, εοτγγεσίαπη πτιδ.:98.:.} Μ. ἰορὶτ πνδθ -- 15" 5υ7σ, ὅτ. Ψαυ]ρ. οἵ Π6Ρσ. οπῖ. αἰΐθσ. χκ- 
πηΐ --- “Ἶ πεφρίλοονε (91ς) - Ε. οὔ. δύνωῳ -- ΧΠῚ, δὼ μδιῦώπε ἀραηάαϊ -- τισί 

πεν δ. πηΐ τλδυεῖλ' δώ ἀσθαπί ἴῃ ΠΟΡΓ.; β8θημοηῖΐα νοΓῸ οεηδουωμ,, 

ΠΟΎΠΥΤΗ (510) “πηΐ ττλδΎεϊα ΠαΡοηΐυΓ ἴῃ Ὗα]ρ. εἴ ΠΘΡΓ., οἵ αρϑαπί ἃ Μ, 501. εἵ ὅσ. 
- ΕΗ. παυά νἱάϊτ «εἷς -- ςοά. ἴῃ ἤη. ΟΠ), εἰς τὴν μεταχκινησιν χαν εἰς τὸν χωρισμιον 

(α"α ὀχοτηρὶ. ράντισμ.00) --- ἡ ἀκπρδις σοῖου! ἴῃ Ρ]ΌΓ, 

ΖαζὩ ΧΙ, 12.1Ά. ΧΙ αὐ ν- ΧΙ], 15:2: 

Ὰ 

Ρ- Ρπη: 

ᾧ 75. ΡπΘ: 

Ρ. δ: 



ων ΧΈΧΤΙ. 
Ῥ- ὉΤΗ: 

ΡΟ: 

Ρ. οαλῇ: 

ἘΝ νυν, γα έλό ἀν Ἀν λυ τ ρογ ἧσ κ᾿ 
ἀ τ Φ " ν ἢ :  Ψὰ ᾽ "κ᾿ Ο ἄδος. ἀμ κονον εἰ νο νον ων δοιος 

γα ἀρ Ὁ πο ΤΙ Κα 
᾿ ᾿ 

ῖ ) 4, 

ϑὺ8 ἘΝ 

ΕΡ πλλέεεγε πόδε ΔΎ ΝΕΠΡΟΦΗΤΗΟ ΝΝΟΥΧ᾽ ἈΠΟ πεππᾶ πᾶτᾶ- 
θᾶρτοπ' ἔηδοοτον ΕΒΟᾺ οἴ χα πκᾶρ. δύΎω ἔἕωωπε ρώῶδν 
ΟὙΡώλλε ΠροΟΦΗ ΤεΎε πουωρς ποέχοοῦ πᾶς] πόι περείω τ᾽ 

ἊΝ ΤευρΑλ Δ Ὺ ΝΎΔΎΧΠΟΟ χε πυνδῶνο, ἀπ᾿ χὲ ἄκχω ποη- 
ἈΝΎΝΟΥΧ οὰα πρᾶν Ἀπχοεῖο ΔΎΩ εὙεοωνραὶ ΝΟῚ πεοείω τ᾽ 

“ἈΝ ΤΕ Δ ΔῪ ΝΎΔΎΥΧΠΟΟ, ολλ ΠΤΡΕΟπροφη εΎε. δΔΎω εο- 

πἄςθπε ολλ ΠΕΡΟΟῪ ΕἸ λΑΔῪ εν ἃ χὶ Οἷπε ΝΟῚ ΝΕΠΡΟΦΗ ΤΉΟ᾽ 
πογὰ ποῪὰ δὴ τεοφορδοῖο οὰκ πΤρεοπροφητενε ἀΎ ΕὙΓ 

υ ΦΊΙίΩΟΥ ΝΟΝΟΟΟΎΝΕ ΕβΟΆχε ΔΎχί ὅλ. ᾿ΔΎω ονᾶχοοο χε 
ΔῊ ΟὙΠΡΟΦΗΤΗΟ ἂν ἄνποκ Εβολχε ΟὙρώλλε πὲ Ν ΔΟ Χποί" 

ὁ ΔΎω Δοτοδβοὶ χὶν τἄλλ τ9ηρεηαα. ΔΎω νδχοοο π δαὶ 

ΧΕ ΟὟ ΝῈ ΝΕΙΟΗΓΘΕ ΕἸῸΝ ὙΆΛΗΤΕ πνεκόίχ᾽ ΔΎ ἀνᾶχοοο πδὶ 
τ χὲ πᾶϊ ᾿Ὲ ΝΥΔΥΔΔῪ πδὶ ϑλλ ΠΗῚ Ἀπδλλερῖτ. τωτόοηβε τω- 

ΟὟΝ οἴχλα πο ΔΎω εχλὲκ πρῶώλλε πεορλλν αλε πεχὲ πχοεῖο 

ππᾶνπ Τκρὰ Τῶρ᾽ ρΡρωΡῪ πο δὼ ““Δρουχώωωρε ΕΒΟᾺ 

8. πόΙ ΝΕΟΟΟῪ ἄγω ἐγνδεῖνε π᾿ τά δ ὶχ εχῖὺν ΠΚΟΥῪΪ πόθο. ἄνω 

ανᾶϑωπε ππκᾶρ ΤΉΡΟ πεχὲ πχοεῖο χε ΟὟΩΝ ΟΝ ΔΎ οενᾶ- 
9 Τἄᾶκο ποεωχν ΠΟΎΝΕ ΟΛΑΝῪ Ἅλεὲε ἀνδωχπ ΝΡΗΤῚ ἄγω 
ΠΟῪΝ ΠΩΟΆΝῪ ΓΝΑΝΤΎΤΟ ΕβΟλΟΙΤΝ ΟὙΚώΡΤ᾽ ΝΎΔΠΔΟΤΟῪ 

ἾΘΕ ἈΠΡΑῪ εὐΔΎΠπΔΟΤΟ ἀΎω τνδλοκίδλδζε 3 ΟΟὟ πΘΕ 

ὡ» 

«ἧς ωω ) αἱ «δυὸ δι δε 

ΤΥ ΡΥ ΨΥ ν Ψ νὰ 

" πσέ - ετι, Μ. οὔ. -- πεππᾶ, σοῖοσὶ ἴῃ βίηρ. -- πδυδϑᾶρτοι -- τὸ ἀχαθαρτον 

-- πδοοτοῦ -Ξ ϑυγ. τσ. Να]ρ. εἴ αγ., Μ. τ πδροκροὺῦ --- ὃ Ἀ. πρώδε -- ἰά. πρεπάλτ- 

ποΎκ δὲ -- εγεοώμϑο (510) -- Μ. οἤγ. ἰῖοῦ. τσ δΎποο --- πρπδοουπε, Μ. πουοοκ 

ἀκῶι, ὅγγ. -- ὅτ. δέρριν τριχινὴην, ΝΡ. ραϊο ξαςοῖπο --- ὃ τ. το, ἅποκ Δὰν -- ροβῖ 
δοκ αἴθγησιθ ςοά. οὰπὶ Μ. οἵ ΑἸοχ. οὔχ. διοτι ανθρωπὸς ἐργαζόμενος τὴν γὴν 

εγὼ εἰμι, αὕὰθ ἴζθὰ ϑυτοσῆοχ. Πα. 5ῈΡ ἀϑβίεσιβοο -- ΟὟ τοῦ οὙρῶδδε ΒΌΡΕΙ γεΓβ. 

- δυώ δοτοδθοῖ 501105 ϑαῃι οὶ βαηΐ -- ὅ ἀπδχοος πδὶ, σοΐοτι χαὶ ἐρεὶ -- ἢ, τὸ. πἴ-΄ 

ὙΔΎΤΔΑΥ πδὶ ῬΙῸ ας ἐπληγὴν -- Ἀαπδαλερὶτ -- Μ. οἵ ΑἸθχ., 5.1. - α6σ. τῷ ἀγάπητῳ 

μου --- Ἶ πῃ. τὸ. τοῆαε πᾶτώουπ ἔχης -- πιο, Μ. -- ϑυγ. Νυ]ρ. Πεθῦσγ. εἴ Αἰοχ. πὰ- 

Ἁδπεοώον, ΟΓ. ἴῃ ρῥἰαγ. -- ἢ. τὸ. ἀκπεαραλζαικε τ ϑυσ, ΑἸοχ. αἰϊΐαας, Μ, πεαρελιτ 
βδκι, Οτᾶθς. πολιτὴν μου -- ἢ. 16, τοοῖθ ππδητοκρᾶ τωρ - ρώδϑῖτ...... δρουχωυ- 

ὥρε - Μ. ὅγγ. Νυϊρ. μβῦγ. ΑἸοχ. αἰἴααθ, αγ. παταξατε..... ἐεχσπαᾶάσατε - Μ. οὐπὰ 

ΑΙοχ. οὔλ. πκουΐϊ; ὅυ7σ. αγ. Νυ]ρ. οἵ μοῦσ. οὔ. ποοο, ἢ. τὸ. πιυῶς --- ἢ ροβῖ απᾶ- 
πε Μ. ὅυζγ. οἵ ΑἸθχ. δάά. εν τὴ ἡμερὰ εχξινὴ -- Ἀἀπκᾶϑ ἰερὲ ϑὰξ πκδϑ -- ἢ. τὰς 

(ᾳιθηι ἴῃ οπληῖθα5 βθαυϊταγ Ἀ.) οὔ. τηρῶ, οἵ ἰθρὶϊ ουον πᾶν ον... παλοὺ (510) ἴτ- 
ολ τ ε εὐπδώχπ; ΗΝ. ἀοβογοηβ αἰγαυσηη]α οοά., βοῦς εὐπδιυὺπ --α ὅ ἰάθπι 

ΔΎΩ πλλον ΠΟΛΎ ἍΔΕ... ΕΒΟἈΡ οὙκῶρ τ᾿ ἴθε γὰρ ΕυδΎπΙοε τἴποδν Ὑδὶ τὰ 

θεὲ ἐτουπάπδοτου.... (ργίηλ. ἀκαλοου ἴῃ ἀττο]ὰς πὶ. ἢ. εὔἴθοὶῖς αλλ)... εἰὐδ' 
ὍοΟΚίλλλ στε ἈΚΑΛΟΟΥ ΠΘΕῈ ἈΚΠπΙΟΥ᾽ ἙυλΎ οκιλλλ σε ἅζχιοο.. 

Ζαςι. ΧΠΙ, 3-0. 
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ἈΠΝΟΥΒ εὐδΔΎνλοκίλλδζε φκλλοο} ΝΠ ΉΤΟ αν Δεπεϊκδ λεῖ κπᾶ- 
ρΡᾶν᾽ ἄγω ἄποκ ὑηδοτλλ ἜρΟΟ Τἄχοοο χε πᾶϊ πε πᾶ'ίλδοο. 
ΔΎΩ ΠΡΟΣ νᾶ χοοο ΧΕ ΠΠΤΟΚ πὲ πχοεῖσ πᾶ ΝΟΎ ΤΕ. 

χιν, 1 εἴο ΦΗΗ͂ΤΕ ΝΗ πόὶ ΟὙΦΟΟΥῪ ΜΝῖτε πχοεῖο᾽ ἄγω οεπᾶ- 
" πῶ ππωλ ορρᾶὶ πρητε ΔΎΩ -νδοώοῦυρ, ΡΟΝ ππρεθ- 

ΝΟσ ΤΗΡΟῪ εθἰεληλι ΕὙΠολελλοο ποεχὶ Ὑπολιο ποεϑωλ π- 

ΝῊΪ ΔΎΩ περίολλε σεν  ΧΑΘΑΛΟΥ ππἸτΕ τ πᾶςθε Ἀπλᾶοο ΠΝ Ππο- 
ἴο εἴ ΕεβοἋ δὴὲ' οὐδ λα λωοῖδ' ΝΚΟΟΎΕ Ἅε ἈΠΆδΔΟΟ ΠΟΕΤ ψ᾿- 

8. ΤΑΚΟΟΥ ΕβοΟλῸΝ Ὑπολίο. δΎω πχοεῖο νδει ΕβοἋ δοδλῖωοε 

ἈΠ πρεέθῆοο εἐτλαδ ΎῪ Κἂ τὰ ΝΕΡΟΟΎ λλπεορλλῖοε οκκ ΠΕΡΟΟῪ 
“ ἈΠπποΐλελλοο. ΔΎΩ ΝΟΟΎΕΡΗΤΕ οενᾶδρερᾶ ΤΟΎ οἴ χλι ΠΤ ΟΟΥ 

»- 

65 ΕΝ ΧΟΕΙ Τ᾽ ΠΕ ΤΕΛΛΠΆΚΤΤ Ο ΕΒΟΔ π ΘΕ Ν᾽ λὰ πᾶ. ΔΎ 
απ δεῖ πόσὶ πχοεῖο πὰ ΠΟῪ Τ ε΄ ἈΝ πε οὐ β ΤΗΡΟῪ πλλλλδοὶ. 

δ ΔΎΩ δ'Κ ΠΕΡΟΟῪ ΕἸ ΔΎ ΜΚ. ΟὙΟΕΙ͂Ν πάθω πε᾽ ΔΎΩ ΟὟΝ 
τροησβ᾽ ΜΝ ΟὙΧΔΟ πᾶζθωπε ΟΝ ΟὙΦΟΟῪ ΠΟΎΩΤ᾽ ΔΎΩ 
εὐογῶνο, ΕβΟἋ ἐπχοεῖο ΠΟΙ ΠΕΡΟΟῪ ΕἸ ἈλλΑΔ Ύ ΟΥΦΟΟῪ ΔΕ ἂν 
πε’ ΟΥΔΕ ΝΠΟΎΥΟΎΩΘΗ ΔΝ πε’ ΔΎ ρῷΚ ΠΗΔΎ ΠΡΟΎΡΕ ἀν δοῦδ 

8. ΗδῚ ΟὙΟεῖΝ. ΔΎΩ ρΆν ΠΕΡΟΟῪ ΕἸ ΑλλΑΔΎ ον δεῖ ΕβΟΔΟΝ Θίληλι 
πόὶ ΟὙΜΛΟΟΥῪ Εὐοπ δ΄ τεαπᾶτε ἐθδλδοοᾶ πορπ' ΔΎΩ τεῦ- 

9. απίς πτπτοα Μ. Πα6ῦὉ. χα! -- απδεπεῖκδ  εΐ -- επιχαλεσεται -- Π. Ια. ΟΠ. πε --  ΤῸΚ 

πε -- ϑύσο-Παχ. ΣΙ 51 ἀϑβίδθσιβοο, σϑίθσὶ ποῇ ἃρποβομηῖ --- ΧΙΝ, ᾿ ἢ. το, εαπτην πσὶ 

ΟΥ̓ΘΟΟΎ -- ΠΕΡΓ., ΓΟΙ4Ὸ1 ἡμέραι ἐρχονται -- τὰ πχοεῖο -- ὅυγ. Οὐ. υϊρ. οἱ ΠΕΈΡῚ.; 

Μ. πεχε πο -- π. τα. ππευΟἋ ερρδῖ, οοίοι! τὰ σχυλα σου --- ᾿ Ιάθτη τπδοώουρ, 

πηρθποο.... ΕἸ ΧΗΛΑ ΕὙΠΟΛΎΑΛΑΟΟ -- ΡΠ. ἙἈΠΆΔΟΟ αὐρθϑί ἃ Γ]14 115 [6 [0115 -- ἢ, Τα. 

Οἵα. ππτπολιο -- Ι46Π| ΕβΟἋ εγὐεχδιλωοΐδ᾽ πκοοῪ ; οοά. ΠΑΡ. τ ἴῃ Γάϑιγα -- ἃἰῖου. κκ- 

πλδοο -- Ἅαπὶρ. εἴ Ποῦγ., Μ. ὅ5υζ. εἴ ὅγ. του λάου μου --- ὄπ, το. ἕλκε απὸ πρϑποος; 

Μ. εαπφειω τ εβολ..... - 14. ἀχπεροον ἀκππολύλλοο --- ἡ 14, πε οΎΕρη τε -- δηΐο ἴσας 
ΘαΠΙά, οὔη. ρὰ περοον εταλδν τ εν τῇ ἡμέρα εχεινὴ -- ἢ. το. ππχοειτ πετάκτο.... 

πΘϑΙληλι -- ϑα 14, ἴῃ ἤη. ΟΠ. χα! σχισθησεται τὸ ορος τῶν ελαιων; τὸ ἡμῖσυ αὐτου 

προς ἀνατολας χαι θαλασσαν, χάος μεγα σφοδρα" χαὶ χλινει τὸ ἡμίῖσυ του οροὺς 

προς τὸν βορρᾶν, χαι τὸ ἡμῖσυ αυτοῦ πρὸς νοτον" ὅ και φραχθησεται ἡ φαραγξ 

τῶν ὁρέων μου, και εγχολληθήησεται φαραγξ ὁρεων εὡς Ιασοὺ, και εμφραχθησε- 

ται χαθως ἐνεφράγη εν ταις ἡμέερᾶις του συσσεισμου; εν ἥμεραις Οζιου βαάσιλεως 

Ιουδα -- νν. 5-10 5 ΒαΡοπίαγ ἴῃ βοάοπ ςοά. ρᾶρ. 380, 6Χ 4 νάτίαα ἰθοϊΐοηο5. Π0- 
ΤΑπΙῸΓ 510 νόος δῖ5 --- " δ᾽ 5 αἵτε πεοπετούδδβ πάκαλδο, Μ. πελλ πες δι ΤΕΛΟΟ ΤΗΡΟῪ 

-- " δῖ5 οἵα. δγῳω οὐ οπῶσ Κὶ (Μ. τεοΐβ οσώχεβ.) μ"ἷῖ ουχδει ---- 7 14, οὔ. ρυΐηι. ΕΒΟἋ 

-- Ἰάθπη ον περοον εταλ δῦ -- ΠΒίης 515{1Π}115 ἴοχῖα πη ραᾶρ. Ὑπ: 564.») τροῖς οιπθηάα- 

ΤΟΥ, ποίδηϊοβ Ἰοοίίοπο5 ψατῖα5 οχ ρᾶρ. δλλε: -- δὶ5 τι ογοεις πδόῶπε ρὰκ περοον εται- 
4.2 γ΄ ΟΥἿἈΕ τευ ΟΥ̓ΔῈ ϑπΗδΎ ΠΡΟΎΘΗ (510) -- Ππδδ, σοίοτὶ εἐσται --- ὃ δῖ5 ΔΎΩ 
παδρον  :,,, εαὗὖπρ.... ετεθδλδοοᾶ .... 

ΖαςὮ, ΧΙ͂Ν, τ-8, 

ἜΘΟΣ ΖῚ 

ἈΠΟΣΤΟΣ 
Ῥ- σΆΕ: 



ΜῈ: ΤπΣ: 

. τῆς πυλὴς τῶν γωνιων χαϊ ἑὼς -- πΠδΑΛΕΗἋ --- αναμεὴλ --- δ᾽ ΔΎΩ ῥΓΠ,. τ ϑυζ. α]σ. εἴ 
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κεπᾶςυε θᾶ λδοοᾶ προ δῆ: ΔΎΩ δα πῦωλα "1 πεᾶρ᾽ ταὶ τε. 
ιὸ θὲ εττεσνδθωπε δΎω πχοειο πᾶρρρο᾽ εχλλ πκᾶρ ΤΉΡΟ 

ἈΠ τέρηλλοο χὶν τᾶβελ' ὠᾶρρδᾶϊ ἔορλλων πρὸ πϑῖδληλι. 
ρηναλλὰ Ἅε πᾶζθωπε ρα πεολλὰ “πούωρ, χὶν ὙΤὙΠΎΣΔΗ πβενῖδ- 
αν ὠδρορδὶ ΕΤΘΟΡΠπε ἈἈΠΎΔΗ ἈΝ ΠΎΛΗ πκωπνῖδ᾽ Δ. ΠπῪρ- 

" ΤῸ πλλεηλ'᾽ ὠδρρδϊ ἘΝερροΟν ἈΠρρο δδΎω οενδουωρ, 
πρητο ποετάωπε πάν δϑελλᾶ᾽ ΧΙΝ ΤΕΝΟΎ ΔΎΩ ΒΡ ΆΝ 
ἡδσωρδ᾽ εὐ ΤῊΚκ ἤδητ τ 

ΓῚ 

οι ΓΝ Ν ' τ ὺ 

ἌΜΟΧΩ 
᾿ “ " 

ὃ δὶς ΔΎΩ τκεπᾶιθε ετεθδιἌδοοδ πδε -- πεὰρ -Ξ εὰρ --- ὃ ρΡοϑβῖ ΔΡΡΡΟ ὈϊΟΓαῸΘ 

ςοἀ. οὔ. ἐπι πᾶσαν ΤῊΝ ὙῊΝ᾽ ἐν τὴ ἡμέρα. ἐχεινὴ ἐστι χκυρῖος εἰς, και τὸ ονομαὰ 

αὐτοῦ ἐν, 1 κυχλων -- τΑΒεᾺ -- Μ., τ. γαβε -- δρακών, Μ. -- γ΄ ρεμμων -- ρπακαδ. 
Ξρᾶμα -- πεοικᾶ -- σΥΓ. οἵ ὟῸ]Ρ.», σοῖογὶ ἀρβαιθ αὐτῆς - αὐ τπυλη πκωπῖδ απ τ ὼς 

Πθῦσγ., Μ. - τ. οηι. -- πδηδϑεαι -- ἀνάθεμα -- πὶ τοῦ ποῖχπαι ἀραπάαϊ. 

Ἐπτ-ΞΞΞ 3 ξξξαίϑξϑϑεεῦς. τα 

Ζαςῃ. ΧΙΝ, 9-τι. 



βιντῖν 151- τ ἘΠῊΝ ἀ8 τ’ Ἂν Δα ἃ [ν᾿ ὅτι ἮΝ ὌΝ ἰ ἢ ὃ - 2. Ὡ ὁ ς1- ἣν ΑΔ ΔΛ ΟΝ 
ὧν" χι8- 

ΕΒΑΟΜΕΝ ΤᾺ ἘΠ ΠΟ ΟΡῸΟ: “δ Ηρα - 

ὑαα ῳ ῆ- 
;: ΟΥΑΕ ΙΝ ΗΟΟ ΨΟΙΟΜΙΝΕ ΟΟΝΤΙΝΈΝΤΟΒ. [ηνλαννω» .᾽5. 

' Δι 9 ἐν » ω 
ἡ πππτ  π-τγφαυς--ἰς-- η ἡ μβ. ΜΝ Σὰ 239 ἀΟΝῚ 

, τ το 
ΕΣ 

τς ῦῬὅᾷῬ ὅὈὑΟ νε τς ΧΧΧΙΧ, 6... Ῥβαια ΤΧΧΧΊ, δ΄. ...ὙὺῸὺ νὸν 2, Τὰν 

ΝΥ θυ τ χχν... τ τ ἀρ ς 
-- 

ἂ ῳ 

Δ ἘΠ ἜΣ ἊΣ χη ς πο δι, ἀνα Ὁ ὶ 

τσ πολ. --. ...-.. 9. ΝΥ: 
ρον, ἘΡΕ ΕΧΕΨ ΠΣ ΟἾΣΣ 
τ ἜὌζξΤἰὺἈβ τ τ .:.... τριὰς νἀ ΧΟΙ 5. τ 

τ ποὺ τ΄ τς δ, δῦ: ΧΟΉΪ εν, τε τἀ ϑν ν π ᾿ 
ΝΠ ὐὐὐττ τΠτοοισ ΧΥ, σῖςς ν᾽ ΧΟΝ ας τ 9 ἸΌΝ 
τ ΠῚ π᾿ τ ρει τρύγς Ὁ ΣΟΥ ὑνυ ΟΝ Ἀὐτ ΑΚ ΜΕΕΕ 4 

π  ΧΎΠΙ; 1:8"; ἘΠ ὙΑΡΟΆΡ γος ὑ α, τα τ ρον ο τΕ τ Ε δι ἐς στόμασι. κι δὴ: 

ΡΣ ας ἘΑΡΕΡΕ ΤΣ Ἰ ΟΝ ΑΣ (ἃ ἀπ δον ΓΚ Σ ταν ἤν 1 9...} Τρ τοῦ πῆς 
» ΧΧΙ, 1-2. 8ὅ-0. 17-21. ΣΟ ΟΣ ὩΣ ΚΝ 
ΤῊ Ὁ. ἘΣ ἘΜΘΝΝΝ ΡΣ τ ΠΟΤΕ ΜΟΥ 85. τὸ ΔΑ ΥΑν το ΕΥ  ΟΥμΙ, ἀν ὑ 8). 1 Πὸν ὙΠῸ; 
τ ροΠΕσοἘ[ τ τ τ ἘΣ ΟΣ, | Ἡροι 
ΦΧ ΑΨ. 12: πο ν.,.5. ἄπει 

ΠΝ ΟΝ πον τ φρὴν πρὸ: ἘΠ ΟΟΝ ΠΡ ὁ. ΟΞ). ΝΣ δὴν ΘΟ ἘΣ 

οὐ Δ ΣΟ » 109- 154-156. τον Ἵ- ΕἾ 

» ΧΧΧ, 6. ΤΑ ΟΣ ΠΣ, αν ΣἊΝ ἀρ εΣτα 
ΠΝ ἐΠτὌΕρέῆὴπῆο τ Π᾿ΠΠπὺ0|π|8.} Ὅν. ΟΥΧΗ, 3. Ἧ 

ΝΠ ἘΠ πτπτ΄.. , χχχΥ,95. ἈΠ ΟΚΧΥΗΙ, δὶ τ 
ΠΤ Ον 12;ὸῸ0 Ὁ δι} ὙΠ ΟΕ 2.0. Ὁ νῶν, ἐρο ΟΣΝ ὙΧῊΝ 

ΝΠ οΠ ὌΠ Ὸᾷ ΡΠ )5.ϑ,Ρ ν,; ΟΧΧΧΙ͂Ν, π΄. 
," πστ΄ ἊΣ Κ Υ ΧΥΪ ἀν τ ἘΡ ΜὉ 
τ τὧὃ-τπ-ἰἰ---... ἼΧΠΙΧ, 6. ἘΦΥΝ.γ θ: 2 8 ἢ} ΜΉ ὑπ ταρλ κτ ὙΠ Ἔν: 
5 ΝΠ  πτΠοπ ,  ., Ὁ σχ. ἘΞΕΝΙΟΧ ΟΝ ΕΣ τε τον ον προρεν. τ ΘΥ ΘΕῸΣ κὶ 
ς ΝΠ ἯἸὙ τ '-... νιν οχι,;3. Ἔ 
"- πδ΄. ;, , ΤἹΧ, 2. ἡ Ὁ ΟῪΥ ΤΙ ἃ. Ἧι 

πσ----..-.-:.-. εχ 5.. » ΌΧΙ, 2}. ἢ 
ΝΞΟ ᾽ ὈῖἸἸἬἘτς--.-. ἐχῖῖ, κ ΣΡ τονόειῖ, 7} ων  Νρρρ  Ι ΟΣ Ἔλον ΝΣ 
ΜΝ ΕΑβοἄβἰἂὐξι νά  ΟΚῸΣ ΝΙ 2, τ ριον ΖΘ ΣᾺ 
ΝΟ ἰΞΡ ΣΟ αν το δος ΠΧΧΙΧΧΑΝΝ ΩΝ 
ΠΝ ΞὈᾺΡὄ:;",: ἈΌΡΑΖΔΩΝ Ἐ  Ε 69 χε νον ΝΗ πον. 
Ν᾿ τ τῆν 201 ,ἐρδηῦ ἾΝ7,1.4.... 02 ἩΧΑΣΜ ΝΟΣ Ἄν: 

παρ υυυ  πρ,  ,ΈΕΧΧΙ, 9. 585... ραν ..... ΠΑΝ δ Ὁ ἥ- 
πο τοὺ, ΤΧΧΙ͂Ν; το; ΠΕ ο1,. 1;.Χ2.,.10.. 225 Ἢ ΜῊ: 30, “ 

ΝΠ  δροὁρἔοὁ2ᾳ[ρΡΙῃιο[[ρΠ;ΠΠο0΄. ;᾿ 25, » ἢ, ἀν δ. 1: χὰ, 
» ΓΧΧΧ, 17. {φ981,. ΑΝ ΤΥ κἀν Στ ΣΉΝ ΟΣ 



ῥῶ, γυὺ ι , 

να ΟΣ ᾿ ὶ ᾿ 
- ν Α »"" ΑΔ ἐν υ ᾿ εἰὐεπονδ ἐεν τς τα δεν κυ Ἵ β Ἂς - ΤᾺ τ Στ τ Ὶ 9 δ τς, ᾿ Ρ 

"Ὁ κ Ἂς ϑ Ἶ ΚΝ: ν Ἂς “ ἐν ὼΝ ἔοι 
“ “ Ἶ κξ ᾿ ϊ νν» ᾿ ἈΝ κ᾿ Ὧ ἜΤΗ, ἱν ὶ ἀρεΣν ἀν ΠΥΡᾺ δὰ εν 

Ἐν. Ε ὑ ὧὰὶ ᾿ ἣ 
οὐ ζ ὦ Ν 

- ᾺἜπ ᾿ 

1 τα τ Χο ἀῶ νον δτ δον ΕΖ ΖΒΟΙ ΧΑ Ν ΟῊΣ 

0} 3. ΜΟΥ ἧς χορ γεν τ γμνν Φν Ὁ ὦ ΠΕ οΣ Δ ν αν 

ν ὐϑρὰ ς ὙΠΈΡ ὙΦ τ Αγ γεν θη, ἈΥ7.). ΤΙΣ Χ ΝΘ 

δ. ΠΤ ΓΝ Κρ Ε ταν ον Ἐν ΡΥ ΟΣ δ ΚΤ ΤᾺ Ξ 

ΑΝ τες πον ΤΩΝ ἡ δ αν ἃ δ λυ φ Ὁ 

Σά ἘΣ μα ΡΣ οὐ υ τν ὁ ἐροῖ. ΝΙΝ ὍΣ 

ΧΧΥΠΙ 13... ΠΟ ΧΧΥΠΙ 5: πον ἐ ὙΠῸ τι 

ἐφ φρο αν ον, τ ρας » Ὁ ΝΠ Ομ Σ 

τ ὦ ὁ ΟΝ πον Ὑλοβε οἷς ἀν τ ε » ὙΝΙΠ 8, 

ΧΙ δ σον ἡ ΧΙ, 1 Θέρε. ΙΝ ον 

ΧΠΠΙ το ςς ΤΟΣ ἐς Ἡ Ἀρς ΦΉΣ ΚΕ 

ΟΣ ΝΣ Ν ἀν ΤΥ ΔΤ γε: ν» ΝΙΝ ον 

ΑΝ  ρ  δόξος Ὁ νδ, ὙΡΤῸ, {τ 1} πο ΡῈ ΡΟ ἢ {0 

ΩΝ, τ-ῦς τϑῦν ν  τ  ΝΙ;ΊΟΙ ἌμαΣ ΧΙ 

ΟΥΤΙ, τ τοιν τ τς ἐμ ΜΒ 

ΡΥ  οτ τος τ 
ὩΣῚ, ἀο ς τὰλνινν ἀ ΟΣ ὰς τὰν τς ΕἸΘΘ 

ἘΗΠΙΠ ΤΣ Ὁ Ἐν ὁ : 

ΟΡ τι ἀλοες τς ΕΝ  ΤΘΩΝ ποι ΝΟ ον ὑτν 

Τχν) τς νοι χρυ ΚΝ 

Ι 

Ι 

᾿ς τς ΘΝ ς τον με τς ὙΔτ ὐπὸ τὰ ὦ πτ'υς 7. 

θῖν ποτ το Σ χρὴ ΑΚ ΑΘ, ΕΙΣ ΕΣΝΣ 

ἜΧΧΙΠ ΘΒ. πετῶν Ὑβει σοι υ ον 

ον Αγ ΔΛ Ρας Ὁ τὺ τὸ 

ΠΣ ΨΑΝΣ που δες ας σαν τσ ΤΡ "ΤΠ ΣΝ: Ὁ Ὑν ΥΣ 

δ με εν παν ΡΥ 0 τ », ΟΣ ΝΟΥΣ δ 

ΧΧΤΟΣ δον λῆς ΟΝ τ δὴ ν. ΧΙ πον Ὁ 

ὑπ ον ΣῊΝ  ΠΟΡ  τν »- ΧΕ χε νον 



ἐδ τ νι ἹΜΡΕΆΙΜΑΤΌΝ 

ἘΠ ἊΝ Ετ. Βδρμαξὶ Ῥίβγοιε! Ο. Ρ. 5. Ρ. Α. Μαρίβῖογ 

---- 

᾿ς ἹΜΡΕΙΜΑΤΌᾺ. 
Τα]ππ5. Ποητὶ Ῥαϊτίαγ, (οπβίδηϊ. ΨΊςεδρ. 









Οο.ΧΧΥ 
αν. ΧΙΝ 

Ἀδπ  Οκικακννι 
α ὁ οριᾶ;. ἘΎΥΣ “- δ ας δ, κὸν »ν»νγ 

Ναθος, 
υ « “Ἐπε-- ὦ 

ρρδλλτάνα ΟΝ [Θ᾽ ον 

᾿ς β χων γέλα α ΝΑ κὸν. ἀπιῈ ΡῊ ἐφ να β 
᾿ χὰ ἐἙ ρρ δ ΜῊΝ 

4 ν7ὲ ἐν τ Ὧι 

Φ » Ψ ἐ Ν ᾿ » 

εἰ " 

δ Ὁ 
7: 

πομαὰ ἘΟΤΟΤΊΡΙΑ ῬΑΝΕΒΙ 
108. ΕἸΝ 





(οὐ. ΧΟῚΝν ΤᾺ. ΧΧ 

κ΄ Π 

ἕ 

ὀρθβν, ε Ξξ ᾿ ᾿ ; ζ 

ἐν ὶ Μάσρεληλέχαν. Κ πυς ι 

τ τέρας ἄγ ΑΙ Υ ΧΙ τς 
"ΙΝ ΡἘΡΝ λῶν... ἐμΝ μιαλῆη. 
ΑΝΑΚΕΥΡΤΉΡΟΥ " ΝΟΥ ΘΟΟΥΝΕΤ Ἀδν 

Νναάχῦῦ Ε[σ9. τ ἢ β 
δ Πλν ΑΔΑ Οὐ 

ἊΝ ΝΈΑ. τ χτὶ ΑὙΤῸ. Ὶ 

Ρ0,.. οὐ ῇ 

Α 1ε1}0 ἀνε ὙἸΑΡΕΝ ἶν 

ὄταν ἀπ «ἈΠ 40 ΤΊΓΙΣῸ ἐλ θγες εἶ 

εἴν ΑΕ ΝΑ ΘΝ ΤΕ ᾳ ἐΡυΓΑΤΤΕ ΕΓ" 
“θυ υΥ ΤΑ Ν ἃ γχυυ: ἐμ ρεαι : 

δεντίετνα,. ἀἰσττλε ταν 
βάρ ουδὲ τὸ - “ει Ϊ- 

Οὐνανπασεση ΠΕΡ ιν ακωΝ 





(ρα. ΧΧ 

τετῇ ἔχεμῖ ΚΙΟ ΎᾺ: ἄπο, ἐς ῳ 
ἐγ ἐρΡοῖ μα ὙΑΣ Μδν᾿ 

Ἴ πὰρ Ὺ ὅδὰς : σὐα “᾿ νλτο 

ὑλεχίαδις Οὐ πὰ: χιμτς ὦ ΤᾺ 

ΦὙἘΔΑῚ ὑπ 

προ δμα 

ῬΒΑΙΜ. {Π1|, 2-11} 9 





(οα. ΧΧΙ Τὰ». ΧΧῚ 

μι αι ς υδεν- Ὡ» ἢ Ἐν Ἢ ΑΗ ἕ Νὴ 

ἀγοιεΐμει Μδετει 
ΦΈΣΙ" ἜΤΕΙ Ἢ Ὶ 

᾿ πο ς τι} 
ΘΙ ἌΨΑΙΡ ἘΡ 40 

᾿ τὰν ἘΥΤΑΡΕΓΠΡΆΙΔΚΟΆ Τ' 
, τ τύ ατεν ΜΉΝ τα, Ἢ το 

᾿ : 7 ἐὶ ἐκ Δ ττ| 

οι ἐ ὩἈΡ0) 
ΝΠ ἐν σφι δ, Ἶ ᾿ ὙΤῈΚ: εν ἐπε 

ΑΜ Ἔ6Ττ 1} Ἵ: ἘΝ ἔ 4, αν 

Ἀφαρεε πι )}εῖρε δορί ΟὃὀὍὋ. 
ΟΠ ΤΉ ΤΕΠ διε Ὺ 

ον ΝΟΥ ΚΊΉΗΥΡον Τῇ 
ΝΟ , 

ἰ ; 

᾿ ἕ 

- 

Ὁ 

ἐ ὰ ᾿Ὺ ᾿ 

ΚΡ " 

Νὰ 

Ρβαιμ, ΟΥ̓́Τ, 5. 15 

ἊΝ ν-, 





ἼΔ]ν. ΧΧῚΤΗ 
Οὐ .ΧΟΡῚ 

Ρβλιμ. ΟΥΧΧΙ, 9.1» 





(οα. ΧΧΤῚ Γα. ΧΧΙΥΝ 

κόνει ὙΠ, 19 





ξ Θαϊσειαϑέλυθ ἐλίτων, 
Ἵ ἘΣ δ ὺ “" ὩΣ. 

ΑΕ ΡΕΆΗΚΕΞΕΥΕΙ Ὁ τε ἥν 
» ὼ ' 1 νοι ἿΆ -Τ τὰς ς 

πεχάζενς, ΑΧΤΜΨΟΝ Σ ΤΡ Π ΚΤ τ 
ΟΘΡΘΥ δ ΟΡ ΟΝ εἰσι ανε: 

Θὐπε ΣΟσδικκεε εὐ τ ὩΣΑν 
ἧι ΦΙ Ο  Οκο ἍΠΕΡ) δὴν ᾿ 

"πὴ «Δ ΟΡ Έ ΓΕ." ΡΜ τὰς ΣΝ ἔ 
τα τονε χης οἶδ: ᾿ 

πονος οι κε ἀστ' 1Σ ᾿ ὰ 

ἐ γον  οσθρμεθλξεδι; 
ΤΕ ΤΥ ͵  ΕἸ δὴ Ε}}: ᾿ ἥ ΦΙΕ»- 

Ἵ ἀαι ον ΟΡ Θκυντα θοῦ Ὁ ΐ 
σντόχοσι 9ΞΘΟΔΟΡΔῬΆΣΡΑΨΕΙ ᾽ 

οὗ τ Ἀ  Ο ΥΥΤΥΤΕ ΤΥ ΞΙΣ ἤν 
ἘΆΕΩΝ αὐεε ΞΈ5} (»ἘΠ:Ἃ «Ὁ ἐλάτας Θ ἐκαλονα, ͵ 

ἡβδε δ Ἐ10Ὸ ἐπὶ τὲμι πο μὰς ἔν; ΚΎΜΑ , 
ΠΑΝ ΣΦ ττεουδοκοςς. 

ΕΣ ὍνλθΘ ΠΣ τ ΥΡΣ ΟΎΤΤΉΤΟΝ 
Ἄ 5 ΕΘ ΡΑΣ.: Ὁ . ' 

᾿ ἀν μετα ἐκ τ Ολευκυχινῖν" 
᾿ ἵντο άψν αὐ ΘΟ ΕΟ - 
τε Θόεερ ΟΕ ρ ες- Ε 
ΔΉ γα ρτὶ ἀκ ὲ ΤΥ ΓΑΥΟΟ: - 

αὐξε Ἂ ἃ . 

ἐπέ το τττε ΤΤΑΔΆΘΔδΕ ἐζ ς᾽’ 

᾿ς ἐ Ἐν εὐδι τι κιςφεῖν 

“Ἀν μέεεεν ἐξενκολέν ἔτ τ τονε» 
- κ«ὐλσ Ο 

4 ΔΡΕ γ6}" ΣΝ ΩΝ , ον 

Ῥηπόονπη ὙΠ, 7. 10 





ΒσοοσΣ, 1, 4- 6 

Οοά. ΧΧΙΥ ᾿ 

ἶ ὃ τατῷ ΕἹ 
᾿ ἐλ οτος ΧῊῪ 

ἢ ῃ ὙΕΘΟΥ 

» 
Ὡς σι 

ἔδυ τὺ 
ΝΟ ΚΟΟΝ, ἐξ Φ Ἂ δ 

ΣΙ ΤῸ ΡΩΝ 

ΠΕ 

Τὰ}. ΧΧΥῚ 

ὃ -- 

ὦ. ἥαὲ 












